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EXPEDIENTE

A Coluna Radar, de Robson Bonin, na Veja, afirma
que a Administração dos Portos de Paranaguá e Anto-
nina (APPA), no Paraná, tenta há quase quatro anos re-
ceber o pagamento de uma dívida de 26 milhões de
reais de Eduardo Requião, irmão do ex-governador do
ex-governador do estado e pré-candidato ao Executivo
paranaense, Roberto Requião (PT).

Depois de todo esse tempo, os credores consegui-
ram levantar judicialmente apenas 2.164,90 reais de
Eduardo, ex-superintendente do porto. A certidão, ex-
pedida pela Secretaria da Fazenda Pública da Comarca
de Paranaguá, foi encaminhada ao Tribunal de Contas
do Estado no último mês.

No documento, a APPA informa que vem tentando
bloquear outros ativos financeiros, além de tentar lo-
calizar bens passíveis de penhora, como imóveis e veí-
culos.

Em 2018, a Justiça do Paraná determinou que Eduardo
Requião devolvesse 26 milhões de reais à administra-
ção portuária por irregularidades em contratos firma-
dos durante sua gestão à frente da APPA, durante o
governo de seu irmão Roberto Requião.

O juiz Rafael Kramer Braga, da Vara da Fazenda Pú-
blica de Paranaguá, acatou uma ação movida pela en-
tão administração do porto, que, por sua vez, seguiu
determinação do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-
PR). No acórdão 4.030, de 2017, o tribunal considerou
irregular a prestação de contas relativa ao exercício de
2004, quando Eduardo Requião era o superintendente,
indicado pelo irmão, então governador do estado.

Para o TCE, houve irregularidade em contratos com
duas empresas, uma de guindastes e outra de draga-
gem. Ambas teriam recebido valores incompatíveis com
o serviço prestado, que foi considerado insuficiente ou
incompleto pelo tribunal. O órgão também encontrou
divergência entre o saldo do extrato bancário da APPA
em 31 de dezembro de 2004 e o apresentado no balan-
cete da Autoridade Portuária.

Fonte: BLOG DO TUPAN

O calote milionário do
irmão de Roberto Requião

ao Porto de Paranaguá
A Prefeitura de Antonina

deu início  a implantação da
ciclofaixa na Av. Thiago Peixo-
to.

A nova faixa ciclística é
muito importante para a cida-
de devido a grande circulação
de bicicletas utilizadas pelos
ciclistas para fins de trabalho,
práticas esportivas ou até tu-
rismo, e que agora em espaço
exclusivo, trafegam com mui-
to mais segurança.

A obra ainda não está fina-
lizada, restando ainda a im-
plantação de outros elemen-
tos do projeto como tachões,
placas sinalizadoras, pinturas
com orientações, implantação
de 20 paraciclos para as bici-
cletas estacionarem e outras
melhorias complementares.

Agradecemos aos ciclistas,
pedestres, condutores de veí-
culos e comerciantes pela

Ciclofaixa:
Mais Segurança no Trânsito

compreensão durante o trans-
torno nessa fase das obras.

Os ciclistas devem ter

atenção redobrada ao transi-
tar pela avenida durante a
conclusão dos trabalhos.

No início de 2022, saiu a
avaliação do Tesouro Nacional
das finanças do ano de 2021 de
Morretes e a cidade recebeu a
nota máxima, "TRIPLO A".

Esta é a maior nota que
uma prefeitura pode atingir
junto àquela Instituição.

O que significa que as con-
tas da Prefeitura de Morretes
estão em ordem e que lhe
concede uma certificação de
"Bom Pagador".

Nos últimos meses este foi
mais um passo realizado, após
as conquistas das certidões
negativas em 2021, o que mos-
tra que a Prefeitura de Morre-
tes está caminhando para a sua
reestruturação financeira.

Antes de 2021 a nota da
Prefeitura era "C", e após a
avaliação realizada no come-
ço do ano todos os índices
(como endividamento, pou-
pança e liquidez) ficaram com
avaliação "A". Não obstante,
ainda houve o cumprimento
da "Regra de Ouro", que signi-

Prefeitura de Morretes atinge nota máxima
na avaliação financeira do Tesouro Nacional

fica não gastar mais do que ar-
recada. A gestão 2021 a 2024
tem buscado recuperar a cre-
dibilidade junto aos fornece-
dores e a toda sociedade e
este reconhecimento vem co-
roar o trabalho feito com com-

petência e honestidade. "Te-
mos muitos desafios pela fren-
te, mas acreditamos que esta-
mos no caminho certo", diz,
Cesar Pereira, Secretário da
Fazenda do Município de Mor-
retes.

DISQUE ANÚNCIOS: NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ
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Litoral do Paraná - 2a Quinzena de Abril.2022
Ano 30 - nº 254 Tribuna do Litoral 3

Educação Financeira!

EXPERIÊNCIA

Renato da Costa é gradu-
ado em Administração,
pós-graduado em Admi-
nistração Estratégica,
Mestre e Doutor em Ad-
ministração, com estágio
de Pesquisa e Docência na
Universidad Jaume I no
Sul da Espanha em 2017,
Pós-Doutorando em Ges-
tão Urbana e Cidades Di-
gitais Estratégicas. É
membro da ACCUR-Aca-
demia de Cultura de Curi-
tiba, membro associado da
Academia Paranaense da
Poesia, professor há 17
anos, escritor.

doutor_renato14

(41) 99643-4118

O tema Educação finan-
ceira ainda é um tabu nas fa-
mílias brasileiras. Embora te-
nha mexido com a cabeça de
muitas pessoas nos últimos
tempos, as discussões pare-
cem não criar corpo. A Base
Nacional Curricular Comum
(BNCC) aponta que no ensi-
no fundamental a presença
de conceitos básicos de eco-
nomia e finanças pode ser
utilizada como gancho na for-
mação de cidadãos mais res-
ponsáveis e conscientes. O
endividamento das famílias
brasileiras, a inadimplência,
e a dificuldade para contro-
lar os gastos, acompanha
nossa sociedade há décadas.
A discussão em torno da in-
flação, economia, taxa de ju-
ros, o pagamento de impos-
tos, pode e deve ser inseri-
do de forma lúdica, em for-
ma de discussões e debates,
contextualizações, fazendo
com que as crianças e os ado-
lescentes possam ingressar
nesse mundo de maneira su-
til. Isso contribui significati-
vamente para a formação de
conceitos importantes como
poupar dinheiro e fazer pla-
nejamento de vida por
exemplo. O fato é que, os
estudantes precisam de ori-
entações a respeito de um
planejamento financeiro, as-
sim como, o consumismo
exagerado que a nossa soci-
edade está mergulhada. Para
que esse tema possa ser dis-
cutido amplamente nas esco-
las do país, é preciso ainda se
atentar a formação do pro-
fessor e a disponibilidade de
materiais didáticos para o
ensino.

Na outra ponta, os pais
em casa devem cumprir seu
papel de orientadores, prin-
cipalmente por meio de
exemplos básicos, como o
pagamento de contas e im-
postos. A longo prazo, a edu-
cação financeira das nossas
crianças e adolescentes con-
tribuirá significativamente
para a avaliação mais criteri-
osa dos preços, produtos e

serviços oferecidos a socie-
dade, assim como, a resiliên-
cia para com investimentos
a serem feitos. A temática é
transversal, logo, pode ser
inserida em diferentes con-
textos como, filosofia, ética,
matemática, história e língua
portuguesa por exemplo. Por
outro lado, não existe um
modelo único capaz de ser
inserido nas escolas do nos-
so país, o que requer prepa-
ro dos profissionais e forma-
ção adequada nas universi-
dades públicas e privadas,
assim como, a aproximação
dos exemplos a realidade
econômica e financeira do
Brasil. Ainda estamos cami-
nhando, falta acelerar mais o
passo. Educação Transforma
vidas!

O Programa Mistura Fina, da Rádio Nova FM 87,9, com apresentação da Dj. Mylena e Mano
Carlos. O programa acontece de segunda à sexta-feira das 17h às 19h.

Destaque

O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSD) cobrou nova-
mente, nesta segunda-feira
(18), a investigação sobre os
recursos públicos destinados
a Funbio, ONG do Rio de Ja-
neiro. Romanelli apresentou
requerimento para que a Co-
missão de Ecologia, Meio Am-
biente e Proteção aos Animais
da Assembleia Legislativa
apure os motivos que levaram
à transferência de dinheiro
que pertence ao Paraná para a
entidade carioca.

O valor é parte de uma in-
denização paga pela Petrobras
ao Estado em razão do desas-
tre ambiental na Serra do Mar
em 2001, com o vazamento de
57 mil litros de óleo do oleo-
duto conhecido como Olapa.
Segundo Romanelli, é neces-
sário esclarecer os motivos da
transferência dos recursos, já
autorizada pela Justiça e com
o conhecimento do Ministério
Público Estadual (MPE) e do
Ministério Público Federal
(MPF).

Romanelli questiona os
critérios utilizados para a es-
colha da atual gestora dos re-
cursos e se já houve repasse
pela Caixa Econômica Federal,
banco onde os valores da in-

Comissão da Assembleia Legislativa
vai investigar transferência

de dinheiro para Ong carioca
FO

TO
: O

RL
AN

DO
 KI

SS
NE

R/
AL

EP

DISQUE ANÚNCIOS:
NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ
(41) 98901-7124 CLARO

WHATS (41) 99696-8905 TIM

Deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD)

denização ficaram deposita-
dos desde 2012. Para o depu-
tado, a decisão, se confirma-
da, é um despropósito. "Qual
a razão de mandar um recurso
que pertence ao Paraná para
uma ONG no Rio de Janeiro?",
questionou.

INTERESSE COLETIVO
No requerimento, o depu-

tado também solicita que a
Comissão questione as auto-
ridades competentes para co-
nhecer a razão dos recursos
ainda não terem sido usados,
após uma década da aplicação
da multa. "Se faz fundamen-
tal, para proteger o interesse
coletivo, que essa Comissão

promova atos a fim de tomar
conhecimento e prestar con-
tas à sociedade dos motivos
pelos quais o Litoral paranaen-
se ainda não obteve os bene-
fícios a que teria direito", des-
taca o texto.

Entre as dúvidas que preci-
sam ser esclarecidas, aponta o
deputado, estão questões
como a aplicação de valores;
cronograma para implantação
dos projetos e ações; estágio
do Programa de Conservação
da Biodiversidade do Litoral do
Paraná; e o Planejamento Es-
tratégico e Planejamento Fi-
nanceiro Plurianual do Progra-
ma devidamente autorizado
pelo MPF e MPE.



Litoral do Paraná - 2a Quinzena de Abril.2022
Ano 30 - nº 2544 Tribuna do Litoral

Conselho da Comunidade de Pontal do Paraná
realiza ação de prevenção e combate à Dengue

No dia 09 de abril o Conse-
lho da Comunidade de Pontal
do Paraná juntamente com a
Prefeitura Municipal de Pon-
tal do Paraná realizaram ações
com o objetivo de prevenir a
infestação pelo mosquito Ae-
des Aegypti que causa a Den-
gue.

 Para a ação foram confec-
cionadas camisetas para os re-
educandos utilizarem na cam-
panha contra dengue, sendo
que as mesmas também serão
usadas no dia 24/04, na campa-
nha de limpeza das praias em
parceria com a ONG ECO LO-
CAL.

 Ação de prevenção e edu-
cação aconteceu em todos os
balneários da cidade de Pon-
tal do Paraná.

O Conselho da Comunida-
de está presente no dia a dia

da cidade, dessa forma focan-
do nas bandeiras CIDADANIA,
RESTAURAÇÃO e PRESERVA-
ÇÃO.

Os reeducandos que são o
principal foco do Conselho es-
tirem participando uniformi-
zados e dessa forma também
cumpriram com as horas de
prestação de serviços a comu-
nidade.

Aconteceu na noite do dia
13 de abril, a inauguração do
primeiro shopping de Mati-
nhos. O MK Shopping ficará
ao lado da Arena V icente
Gurski. O investimento para
a sua instalação na cidade gi-
rou em torno de 8 milhões de
reais.

O empreendimento tem
três pavimentos, com capa-
cidade para abrigar 30 lojas.
Ainda conta com praça de ali-
mentação tendo cinco salas,
além de um parque indoor de
400m².

O evento desta quarta
contou com a presença do
prefeito Zé da Ecler. Em maio
do ano passado, o chefe do
Executivo foi apresentado ao
projeto do shopping pelo
proprietário da Mark Cons-
trutora e Incorporadora, Mar-

Primeiro shopping em Matinhos é inaugurado
ções futuras da nossa cidade
irão ter uma realidade mui-
to melhor que as gerações
passadas. E isso vai aconte-
cer por causa de investido-
res, como o Marco", afirmou
Zé da Ecler, se referindo ao
proprietário do MK Shop-
ping.

O prefeito estava acom-
panhado na inauguração da
primeira-dama Regina Via-
na. Ainda estiveram o procu-
rador do Município, Ronys-
son Pontes; o deputado fe-
deral e ex-secretário estadu-
al de Justiça, Família e Tra-
balho, Ney Leprevost (UB); o
prefeito de Guaratuba, Ro-
berto Justus; e o juiz da co-
marca de Matinhos, Ricardo
José Lopes, além de verea-
dores e representantes da
sociedade civil.

co Machado. Na ocasião, o
empresário afirmou que após
concluído, o empreendimen-
to poderia gerar cerca de 120

empregos. A formação de no-
vos postos de trabalho em
Matinhos foi destacada pelo
prefeito em sua fala no ato de

inauguração. "A vinda do sho-
pping irá trazer empregos e
desenvolvimentos para Mati-
nhos. Com certeza, as gera-
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No dia 15 de abril o Conse-
lho da Comunidade juntamen-
te com voluntários realizou a
entrega de 1.036 lembranças
de Páscoa a famílias de reedu-
candos e crianças atendidas
pelo projeto METANÓIA onde
treinam jiu-jitsu.

Segundo o presidente do
Conselho da Comunidade de
Pontal do Paraná o empresá-
rio Giberto Espinosa "... Deus
tem sido generoso conosco,
nos dando a oportunidade de
participarmos de várias for-
mas do resgate social, com o
apoio da Drª Cristiane, Meri-
tíssima Juíza da Comarca, tam-
bém do Ministério Público do
PR na figura da Drª Sibeli, da
nossa diretoria, dos nossos co-
laboradores que não medem
esforço para o sucesso das
ações, assim como beneméri-
tos da nossa sociedade que
sempre estão presentes, esta-
mos organizando a Páscoa dos
filhos dos assistidos da nossa
comarca..."

 A expectativa do Conselho
da Comunidade era de entre-
gar 700 cestas com chocolates
e lembranças, no entanto con-
seguiram atender 1.036 com a
Páscoa do voluntariado.

Nessa entregue das lem-
branças de Páscoa ocorreu o
envolvimento de vários vo-
luntários como do Grupo

Conselho da comunidade entrega
presentes de Páscoa para crianças

Mãos e Patas, de moradores
do Balneário de Pontal do
Sul, além dos membros do
Conselho.

O Conselho está tentando
incluir nas suas ações as famí-
lias que fazem parte da UFA-
União das Famílias com Crian-

ças Autistas de Pontal do Pa-
raná.

O presidente citou que as
colaboradoras Aline e Bruna

merecem um agradecimento
especial, pois não mediram
esforços e fizeram a diferen-
ça!
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O lado Oeste do Porto de
Paranaguá recebe obras e in-
vestimentos públicos e priva-
dos, mudando uma história
que se arrastava nos últimos
anos. O silinho, estrutura ob-
soleta, está totalmente demo-
lido, o novo terminal de celu-
lose está quase pronto e a
nova estrutura de carregamen-
to de granéis por esteiras
transportadoras, também.
Essa ponta da faixa portuária
se desenvolve para atender a
demanda do mercado e gerar
emprego e mais renda para a
região.

Por muito tempo, o lado
Oeste do porto ficou esqueci-
do, lembra Luiz Fernando Gar-
cia, diretor-presidente da Por-
tos do Paraná. Segundo ele, as
ações e atenções eram volta-
das para o lado Leste, onde fica
o Corredor de Exportação.
"Desde o início da atual ges-
tão voltamos nossos olhares
para o outro lado", afirma Gar-
cia.

Primeiro, houve o repoten-
ciamento e a ampliação do
berço 201. Na sequência, foi
licitada em leilão a área, hoje
ocupada pela Klabin. Houve,
ainda, a demolição de estru-
turas que não eram mais com-
patíveis com a produtividade
e eficiência atuais do porto.
"Temos ainda o crescimento
de dois novos terminais a Oes-

Lado Oeste do Porto de Paranaguá é revitalizado
com investimentos públicos e privadosFaixa portuária recebe obras para atender demanda do mercado. O silinho, que estava obsoleto, foi demolidoe estão sendo construídos um terminal de celulose e uma nova estrutura de transporte de grãos.
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te. Enfim, é uma nova realida-
de, o porto sendo colocado em
sua plena capacidade para
atender essa demanda cada
vez mais crescente", afirma o
diretor-presidente.

O silo vertical localizado no
lado Oeste do cais, conhecido
como silinho, foi construído
em 1973, ficava em área nobre
de mais 2 mil metros quadra-
dos e estava obsoleto, em de-
suso desde 2009. Garcia expli-
ca que o local dará espaço para
ampliação da capacidade ope-
racional do porto. Um investi-
mento de R$ 3,47 milhões.

A nova estrutura de carre-
gamento de granéis por estei-
ras transportadoras é um in-
vestimento privado da empre-
sa Paraná Operações Portuá-
rias (Pasa). Nessa primeira
fase do projeto de expansão,
que deve ser concluída até fe-
vereiro de 2022, a empresa
constrói uma nova linha de
embarque e pretende instalar
um novo shiploader (equipa-
mento utilizado para carregar
navios) para movimentar até
2,5 mil toneladas/hora.

A segunda fase, para o pró-
ximo ano, prevê a edificação

de um novo armazém com ca-
pacidade para 60 mil tonela-
das de açúcar ou de 45 mil to-
neladas de outros granéis só-
lidos. No total, serão R$ 117,7
milhões de investimentos que
devem aumentar a capacida-
de do terminal, passando de
3,6 milhões de toneladas/ano,
para 6,7 milhões de toneladas/
ano.

Sandro Ávila, diretor de
Planejamento Operacional,
Logística e Suprimentos da
Klabin, explica que a empresa
está finalizando o terminal de
celulose a Oeste da Faixa por-

tuária, um investimento de
mais de R$ 120 milhões. Ele
destaca a harmonia com que a
transformação vem aconte-
cendo, com três obras ao mes-
mo tempo.

A nova estrutura de trans-
porte dos granéis da Pasa, por
exemplo, passa por dentro do
terminal da Klabin. "É um tra-
balho em harmonia muito
grande com a comunidade
portuária, principalmente com
a Portos do Paraná. A adminis-
tração sempre nos deu muito
apoio na harmonização de to-
dos os entes de coalizão que
exploram o porto", afirma.

Ainda segundo Ávila, a
rede de apoio se formou, tam-
bém, entre as equipes de en-
genharias das obras, inclusive
das outras empresas. "Um fato
importante é a compatibiliza-
ção das obras como a nossa
empresa parceira, a Pasa, que
também está desenvolvendo
uma ampliação, e comunga do
mesmo espaço", conta.

Ávila lembra, ainda, que o
apoio da autoridade portuária
com a agilidade na demolição
do silinho também foi funda-
mental. "Era uma obra da qual
dependíamos para fazermos
esse terminal. Foi um proces-
so também que andou muito
rápido, com uma capacidade e
eficiência muito grande de
demolição", completa.

A RPC tem preocupação
constante com a sustentabili-
dade e entende que seu pa-
pel é fundamental na preser-
vação do meio ambiente. Por
isso, o RECICLA RPC foi criado
com a função de informar e
auxiliar a população sobre a
destinação correta dos resídu-
os sólidos, que são aqueles
produtos ou embalagens com
um grande impacto à saúde
pública e ao meio ambiente.
Uma das inspirações do proje-
to veio de um trabalho esco-
lar das alunas Fernanda Coe-
lho, Isabela Curado e Julia
Lima, do ensino médio do Co-
légio Bom Jesus, em Curitiba,
que perceberam a dificuldade
que a comunidade enfrenta
para saber onde descartar ma-
teriais que não podem ser jo-
gados no lixo reciclável.

A emissora paranaense de-
senvolveu dentro do aplicati-
vo Você na RPC uma funciona-
lidade que informa os mora-
dores de Curitiba e RMC onde

Aplicativo você na RPC tem uma novidade: o Recicla RPCNova ferramenta é uma ponte entre a comunidade e as Entidades Gestoras responsáveis pela logística reversa

ficam os pontos de entrega
voluntária de lâmpadas,
pneus, pilhas e eletroeletrô-
nicos. Todos os pontos de co-
leta foram pesquisados nos
sites das Entidades Gestoras
Nacionais, responsáveis por

organizar a gestão da restitui-
ção dos resíduos sólidos ao
setor empresarial, para rea-
proveitamento ou destinação
final ambiental adequada.

Eduardo Boschetti, diretor-
geral da RPC, diz que a emis-

e da sociedade. Com este pro-
jeto, voltado ao meio ambien-
te, procuramos fazer a nossa
parte e facilitar a vida das pes-
soas no que diz respeito à des-
tinação correta de resíduos
sólidos.

Uma ação concreta, sim-
ples e que permite que todos
avancemos como cidadãos
mais conscientes do nosso pa-
pel e responsáveis pelo espa-
ço em que vivemos.", destaca
o diretor.

Luciana Marangoni, direto-
ra de jornalismo da RPC, con-
sidera a nova funcionalidade
do APP integrada ao jornalis-
mo diário um casamento per-
feito de ação e informação.
"Acredito  que  somos um elo
muito importante nesta ca-
deia sustentável. A preserva-
ção do Meio Ambiente é res-
ponsabilidade compartilhada
por todos e cada um tem seu
papel, o consumidor, o setor
privado, o poder público e os
meios de comunicação."

sora paranaense tem constan-
temente a atenção voltada
para a busca de uma socieda-
de melhor. "Acreditamos que
a comunicação pode ter um
papel muito significativo no
desenvolvimento das pessoas
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Celebrando 40 anos de
inauguração de sua primeira
fábrica em São José dos Pi-
nhais, na Região Metropolita-
na de Curitiba, o Grupo Boti-
cário anunciou nesta segunda-
feira (18) investimento de R$
200 milhões para ampliar a
produção na cidade, no cha-
mado Polo da Beleza parana-
ense. O governador Carlos
Massa Ratinho Junior acompa-
nhou a solenidade e destacou
a parceria do Governo do Es-
tado em diversos projetos de
expansão das atividades do
grupo.

Com o aporte, o Boticário
deve aumentar em até 25% a
capacidade produtiva susten-
tável em seu centro industri-
al, que reúne cerca de 830 for-
necedores locais envolvidos
diretamente na cadeia produ-
tiva do segmento de cosméti-
cos e beleza. A previsão é que
sejam criadas mais de 500 no-
vas vagas de emprego nos pró-
ximos dois anos.

"A modernização e ampli-
ação do parque fabril do Boti-
cário ratificam o bom momen-
to que o Paraná tem vivido,
graças à conjuntura de ações
da iniciativa privada e do po-
der público, que traz bons re-
sultados para a economia",
afirmou o governador. "O Pa-
raná fechou o ano passado com
recorde na geração de empre-
gos, com mais de 172 mil va-
gas com carteira assinada, e já
iniciou um ano com quase 50
mil novos postos de traba-
lho".

A expansão do grupo, des-
tacou Ratinho Junior, movi-
menta o setor de beleza do
Estado e a cadeia produtiva da
Região Metropolitana. "O Bo-
ticário é uma empresa genui-
namente paranaense, que
simboliza o melhor do Brasil.
É uma empresa gigante, que
gera muito emprego, faz pro-
dutos de alta qualidade, tem
responsabilidade social e am-
biental e ainda faz circular a
cadeia produtiva do setor de
cosméticos", ressaltou.

POLO DA BELEZA
A empresa investiu, até o

momento, R$ 700 milhões na
construção do Polo da Beleza,
instalado em um terreno de

Grupo Boticário anuncia R$ 200 milhões para ampliar
produção na Região Metropolitana de CuritibaO governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou que o investimento ratifica o bom momento da economiaparanaense. Com o aporte, a empresa deve aumentar em até 25% a capacidade produtiva sustentávelno Polo da Beleza, complexo industrial em São José dos Pinhais, que reúne cerca de 830 fornecedores.

FO
TO

: JO
NA

TH
AN

 CA
M

PO
S/A

EN

150 mil metros quadrados em
São José dos Pinhais, com 72
mil metros quadrados de área
construída.  O complexo con-
centra a produção de itens de
perfumaria, cuidados (cremes
e hidratantes), maquiagens e
estojos ou kits para presente.
Somente em 2021, a fábrica foi
responsável pela produção de
160 milhões de peças. O Polo
da Beleza emprega cerca de 6
mil pessoas, incluindo os tra-
balhadores do Boticário e das
empresas parceiras.

"Nosso compromisso com
o Paraná é de longa data. Ao
longo desses últimos anos, em
que investimos no desenvol-
vimento da região, fortalece-
mos a indústria de beleza e
conectamos centenas de par-
ceiros, que juntos compõem
um sustentável e inovador
Polo da Beleza", afirmou o
vice-presidente de Operações
do Grupo Boticário, Sérgio
Sampaio.

Uma das três maiores mar-
cas de beleza do País, com 20%
de participação no mercado
nacional, o Boticário mira a li-
derança do setor com a mo-
dernização da unidade em São
José dos Pinhais. "Os novos
investimentos fomentam ain-
da mais o crescimento e de-
senvolvimento desse ecossis-
tema e ampliam as oportuni-
dades para os paranaenses,
com a geração de 500 vagas de
emprego", disse Sampaio.

Além do polo em São José

dos Pinhais, o grupo iniciou,
no ano passado, a operação
um Centro de Distribuição
com mais de 20 mil metros
quadrados em Campina Gran-
de do Sul. O complexo reúne
as unidades de distribuição
das marcas e o e-commerce da
empresa. No próximo semes-
tre, a unidade também inicia
a operação para as lojas, fran-
quias, multimarcas e venda
direta de toda a região Sul do
País.

A implantação do Centro
de Distribuição e a concentra-
ção no Estado do comércio
eletrônico do grupo foram in-
seridos no programa de incen-
tivos fiscais Paraná Competi-
tivo. Cerca de R$ 80 milhões
estão sendo investidos nos
projetos desde 2020.

SOCIOAMBIENTAL
Paralelamente aos investi-

mentos no setor de beleza, o
Governo do Estado também
conta com a parceria do Grupo
Boticário em projetos que for-
talecem as práticas ambien-
tais, sociais e de governança,
o chamado ESG.

Em outubro do ano passa-
do, o Paraná lançou o primei-
ro comitê público-privado so-
bre ESG do País, com o objeti-
vo de enfrentar de forma co-
ordenada os desafios socio-
ambientais do Estado. A inici-
ativa é liderada pelo Governo
do Estado e pelo Grupo Boti-
cário e conta com a adesão de

empresas como Klabin, JBS,
Sanepar, Renault, Itaipu e Vo-
lkswagen.

Outra parceria com a em-
presa é no projeto Viva Água,
que reúne mais de 90 institui-
ções com o objetivo de melho-
rar a qualidade da água da Ba-
cia do Rio Miringuava, em São
José dos Pinhais, e garantir a
segurança hídrica da Região
Metropolitana de Curitiba.

Cerca de 1,2 mil agriculto-
res familiares da região são
beneficiados pelo projeto que
fortalece o desenvolvimento
econômico, social e ambien-
tal na área do manancial, que
conta também com a partici-
pação do Instituto de Desen-
volvimento Rural do Paraná
(IDR-Paraná), Sanepar e Invest
Paraná.

O objetivo é promover a
agricultura conservacionista e
sustentável na localidade,
além de mecanismos para
melhorar a comercialização
dos produtos e incentivar o
turismo local. Atualmente a
bacia é responsável por forne-
cer água para 250 mil pessoas,
mas com a barragem que está
sendo construída a Sanepar
deve passar a abastecer mais
de 600 mil pessoas.

A Bacia do Miringuava tam-
bém concentra uma das maio-
res densidades de produção
de hortaliças do Estado e al-
guns atrativos turísticos, o que
demanda um cuidado especi-
al com a área.

GRUPO
Fundado há 45 anos no Pa-

raná como uma pequena far-
mácia de manipulação, o Gru-
po Boticário se tornou um dos
maiores conglomerados de
beleza do mundo e está pre-
sente em 15 países. É dono das
marcas O Boticário, Eudora,
Quem Disse, Berenice?, Beau-
tyBox, Multi B, Vult, Beleza na
Web e O.u.i. O grupo agrega
laboratório, fábrica, inovação,
tecnologia, logística, marke-
ting e varejo.

São mais de 13 mil colabo-
radores diretos, além de ou-
tras 40 mil pessoas que traba-
lham na rede de franquia, con-
siderada a maior no segmen-
to de beleza no mundo, reu-
nindo mais de 4 mil pontos de
venda em 1.780 cidades brasi-
leiras.

SUSTENTABILIDADE
Com grande foco na sus-

tentabilidade em seus mode-
los de negócios, o grupo pla-
neja ampliar a gestão de resí-
duos com a plataforma "Uma
Beleza de Futuro", que reúne
compromissos socioambien-
tais ambiciosos para serem
atingidos até 2030.

Para isso, a companhia pre-
vê destinar já neste ano cerca
de R$ 14 milhões apenas para
a gestão sustentável dos recur-
sos hídricos da fábrica de São
José dos Pinhais. Atualmente,
22% dos recursos hídricos uti-
lizados são de água de reúso,
e a principal meta é chegar a
50% até 2023, zerando assim o
balanço hídrico industrial.

A fábrica de São José dos
Pinhais obteve a certificação
"LIFE", selo verde que avalia
os impactos à biodiversidade
e todas as medidas que a em-
presa toma para mitigá-los.

PRESENÇAS
Participaram da solenidade

o vice-governador Darci Piana;
o diretor-presidente da Invest
Paraná, Eduardo Bekin; o vice-
presidente do Conselho de
Administração do Grupo Boti-
cário, Arthur Grynbaum; o CEO
do Grupo Boticário, Fernando
Modé; e o presidente da Fe-
deração das Indústrias do Es-
tado do Paraná (Fiep), Carlos
Walter.

DISQUE ANÚNCIOS: NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ
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Um trecho de aproximada-
mente 500 metros de exten-
são da praia do Balneário Fló-
rida, em Matinhos, foi inter-
ditado na terça-feira dia 12 de
abril, para o começo da insta-
lação de tubos de aço. O blo-
queio é necessário para mon-
tar a tubulação que será utili-
zada para a dragagem da recu-
peração da Orla de Matinhos,
no Litoral do Estado. A pista da
Av. Beira-Mar nesse local tam-
bém foi bloqueada por prazo
indeterminado. As obras são
executadas pelo Consórcio
Sambaqui, vencedor da licita-
ção. A fiscalização é do Insti-
tuto Água e Terra (IAT).

Essa etapa é de continua-
ção dos trabalhos preliminares
da dragagem, que começaram
com a chegada dos tubos na
cidade. O início efetivo das
obras, que iniciará com a en-
gorda da praia, está previsto
para o mês de junho, após a
interligação dos tubos de 12
metros cada. Essa rede será
utilizada para a bombear areia
e água da draga até a praia,
promovendo aumento da fai-
xa de areia.

Até o final deste trabalho
de soldagem dos tubos na
areia, a interdição do local au-
menta gradativamente até
chegar a cerca de três quilô-
metros de extensão. Placas de
sinalização serão colocadas
pelo consórcio para informar
a interdição da praia e orien-
tar moradores e turistas que

Trecho da praia de Matinhos foi bloqueado
para início da colocação dos tubos da dragagemTrecho de interdição começou com cerca de 500 metros de extensão e será gradativoaté chegar a três quilômetros no total. Ação é necessária para colocação dos tubos de aço que serãoutilizados para a etapa de dragagem da areia, que proporcionará a engorda da faixa da areia.
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visitam o Litoral, principal-
mente durante os feriados e
finais de semana. O secretá-
rio do Desenvolvimento Sus-
tentável e do Turismo, Everton
Souza, destacou que a prepa-
ração para o início da draga-
gem segue o ritmo acelerado.
"O objetivo do Governo do Es-
tado é atender os municípios
do Litoral nas suas demandas
históricas de infraestrutura",
destacou. De acordo com o di-
retor de Saneamento e Recur-
sos Hídricos do IAT, José Luiz
Scroccaro, é fundamental que
a população fique atenta e res-
peite às sinalizações. "O tre-
cho de interdição é importan-
te para que o consórcio consi-

ga trabalhar os tubos para se-
rem enviados ao mar. O traba-
lho de soldagem é minucioso
e os tubos não podem ser da-
nificados, além de ser uma
área do canteiro de obras, com
máquinas pesadas trafegando
para o transporte da tubulação
e a execução da soldagem",
disse.

DRAGAGEM
Esse processo de soldagem

viabiliza a montagem do duto
no qual os tubos serão conec-
tados. Esse processo é chama-
do de Linha de Recalque.
Quando pronto, esse duto será
colocado dentro do mar. Na
maré cheia, uma das extremi-

dades da Linha de Recalque
será içada por um rebocador e
levada para o mar, enquanto a
outra extremidade permane-
ce na praia. Essa é uma das eta-
pas mais sensíveis e que re-
quer mais atenção. Segundo
Elvio Torres, gerente de pro-
jeto do Consórcio Sambaqui,
a expectativa é que o início da
dragagem aconteça já nos pri-
meiros dias do mês de junho.
"Até o início desse processo,
os moradores e turistas vão se
deparar com tubos na praia,
ocupando a extensão de três
quilômetros. Para os feriados
que se aproximam, de Páscoa
e Tiradentes, teremos aproxi-
madamente dois quilômetros

de interdição da areia, inician-
do pelo Balneário Flórida",
explica. Quando encerrada, a
Linha de Recalque será rebo-
cada até o balneário Flamin-
go. E, por fim, para Caiobá - na
altura do Sesc. O volume total
de areia a ser colocado nos 6,3
km de praias de Matinhos será
de 2,7 milhões de metros cú-
bicos - o equivalente a 210 mil
caminhões -, promovendo o
aumento da faixa de areia em
até 100 metros (média).

OBRAS
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 de Matinhos.
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A Superintendência Esta-
dual do Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Naci-
onal - IPHAN esteve reunida
com  o prefeito Roberto Jus-
tus, com a secretária Munici-
pal da Cultura e do Turismo,
Rocio Bevervanso e com o pá-
roco Álvaro Cavazzani, para a
primeira reunião de apresen-
tação do planejamento da res-
tauração da Igreja Bicentená-
ria Nossa Senhora do Bom Su-
cesso, na segunda-feira (11),
na Prefeitura de Guaratuba.

O projeto de restauração
será custeado através de duas
emendas parlamentares dos
deputados federais Gustavo
Fruet e Christiane Yared, no
valor total de R$ 530 mil. A ver-
ba será encaminhada direta-
mente para o IPHAN que fará
as contratações dos trabalhos
de pesquisa e restauração.

DISQUE ANÚNCIOS: NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ
(41) 98901-7124 CLARO | WHATS (41) 99696-8905 TIM

Prefeitura e IPHAN iniciam planejamento
da restauração da igreja Bicentenária

aprovado e está em andamen-
to e também com o Plano Di-
retor do Município que está
em construção.

Da superintendência do
IPHAN, participaram da reu-
nião a arquiteta e urbanista
Sandra Rafaela Magalhães Cor-
rea,  o engenheiro civil Crysti-
an Carlos Mendes, o técnico
em edificações Ernesto Amo-
rim Assef, a arqueóloga Dani-
ele de Araujo Costa e o histo-
riador Rafael Antônio Motta
Boeing.

Da Prefeitura, participaram
a assessora do gabinete Ange-
lita Maciel, a técnica adminis-
trativa gestora de convênios
federais Tânia Malinoski Bar-
tolome, da Secretaria Munici-
pal da Cultura e Turismo o di-
retor João Pedro DOliveira e a
jornalista e historiadora Gra-
zieli Eurich.

No projeto completo de
restauração também está in-
cluído pesquisas arqueológi-
cas, inventário histórico, o en-

volvimento da comunidade
através de reuniões e um pro-
jeto de educação patrimonial.

O prefeito Roberto Justus

destacou para a equipe do
IPHAN a importância do pro-
jeto dialogar com o Plano de
Mobilidade Urbana que foi
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CULINÁRIA

Lideranças locais e produ-
tores de mate e pinhão de São
Mateus do Sul e outros 12 mu-
nicípios da região Centro-Sul
do Paraná participaram de um
encontro com representantes
do programa Vocações Regio-
nais Sustentáveis (VRS). Elabo-
rado pela Invest Paraná, vin-
culada à Secretaria do Desen-
volvimento Sustentável e do
Turismo, e executado em par-
ceria com o Instituto de De-
senvolvimento Rural do Para-
ná (IDR Paraná), com diversas
secretarias estaduais e insti-
tuições, o programa VRS bus-
ca direcionar produtos parana-
enses sustentáveis e com va-
lor agregado aos mercados
nacional e internacional. O
encontro aconteceu no dia 12
de abril.

"Este é um programa que
busca valorizar os produtos
locais, resgatando a história da
comunidade e da produção,
envolvendo também o fomen-
to ao turismo e, especialmen-
te, agregar valor dentro da ca-
deia de produção", explicou o
diretor de Relações Internaci-
onais e Institucionais da Invest
Paraná, Giancarlo Rocco. Eles
destacou que o VRS foi lança-
do como alternativa para a re-
tomada econômica pós-pan-
demia da Covid-19.

Inspirado em experiências
já implantadas na Alemanha e
no Japão, o programa incenti-
va as cadeias de valor e busca
abrir mercados a produtos tí-
picos paranaenses, produzi-
dos de forma sustentável e de
maneira tradicional, especial-
mente no ramo da alimenta-
ção.  De acordo com o gerente
de Desenvolvimento Econô-
mico da Invest Paraná, Bruno
Banzato, o programa é desen-
volvido em várias etapas, sen-
do uma delas a conversa com

Estado e produtores formulam programa
para agregar mais valor ao mate e ao pinhãoIniciativa integra o programa Vocações Regionais Sustentáveis (VRS), desenvolvidopela Invest Paraná e outras instituições do Estado. O VRS valoriza produtos locais, envolvefomento ao turismo e busca, especialmente, agregar valor dentro da cadeia de produção.

FO
TO

: D
EN

IS 
FE

RR
EIA

 N
ET

TO

as lideranças e produtores lo-
cais. "Trata-se da fase de diag-
nóstico. Após essa etapa, será
elaborado o plano de ação",
disse.

Ele explicou que a primei-
ra fase do trabalho gera apon-
tamentos por parte dos produ-
tores, que são levados em con-
sideração para o objetivo fi-
nal, que é aumentar a quali-
dade e o valor desses produ-
tos. "O foco é agregar mais
renda aos produtores, que es-
tão na ponta da cadeia de co-
mercialização", completou
Banzato.

O VRS também é desenvol-
vido no Litoral do Estado, com
os produtos derivados da Mata
Atlântica, e em Campo Mou-
rão (Centro-Oeste), com foco
na tecnologia para a produção
de eletromédicos e produtos
hospitalares. O programa tra-
balha, conjuntamente, a valo-
rização de produtos e a promo-
ção do turismo regional.

Em outra etapa está previs-
ta a promoção desses produ-
tos em estações de estrada
(Michi no Eki). Os locais de-
vem ser instalados para recep-
ção de turistas e promoção dos
produtos e das atrações locais.
O projeto foi inspirado em es-
truturas já existentes no Ja-
pão, na província de Hyogo.

POTENCIAL
Na região Centro-Sul, o po-

tencial identificado foi com o
pinhão e o mate, ambos com
produção caracterizada pelo
manejo sustentável. A valori-
zação do mate já foi debatida
em dezembro do ano passado,
durante o 10º Fórum Instituci-
onal da Cadeia Produtiva da
Erva-Mate, no campus da Uni-
versidade Estadual do Centro-
Oeste (Unicentro) em Irati. A
promoção dos produtos na re-
gião Centro-Sul conta com a
parceria do IDR-Paraná.

O presidente da Associação
dos Amigos da Erva-Mate de
São Mateus (IG-Mathe), Fer-
nando Vaccari Toppel, explica
que a região tem um diferen-
cial por produzir o mate em
consonância com a vegetação
nativa, como araucárias e im-
buia. "As características da re-
gião, como condições climáti-
cas, precipitações, solo, e as
condições em que a planta
está inserida trazem um pro-
duto de diferente qualidade",
destacou. O Centro-Sul do Pa-
raná já vende para outras re-
giões do País para fazer o
blend, produto usado para su-
avizar o sabor dos derivados
do mate. "Temos a única indi-
cação geográfica para erva-
mate do país, pelo Instituto

Nacional de propriedade In-
dustrial (INPI). Para isso, foi
preciso elaborar um dossiê de
mais de mil páginas para com-
provar essa notoriedade. E isso
não quer dizer que temos ape-
nas um produto único, mas
que é diferenciado", comple-
tou Toppel. A prefeita de São
Mateus do Sul, Fernanda Sar-
danha, destacou que em 2020
o IBGE divulgou uma estimati-
va de produção de 90 mil to-
neladas no município. Em 2021,
a previsão é de 100 mil tone-
ladas. "A região representa
quase 20% da produção nacio-
nal. Em São Mateus do Sul cha-
mamos de ouro verde, com
festas típicas e onde tudo é
trabalhado de forma organiza-
da, buscando esse protagonis-
mo", disse. A cidade possui em
torno de 10 empresas que atu-
am na comercialização do
mate, com exportação, e vári-
as já caminhando para isso. "O
programa VRS é importante
para valorizar desde o manejo
até o fortalecimento da agri-
cultura familiar como alterna-
tiva de renda. Hoje temos mais
de 5 mil pequenos agriculto-
res familiares, sendo a maio-
ria produtora de mate", com-
pletou a prefeita.

PINHÃO
O Paraná também tem

como símbolo a Araucária. O
pinhão, fruto da árvore nati-
va, possui grande valor de
mercado. Segundo dados da
Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento, o Centro-Sul
do Paraná é a principal região
onde estão localizadas as arau-
cárias. O Núcleo Regional da
Secretaria da Agricultura de
Guarapuava, composto por
dez municípios, concentra
aproximadamente 37% da
produção estadual de pinhão.

O Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná
(DER/PR) fez no  dia 14 de
abril, reparos emergenciais
na passarela do km 3 da PR-
407, em Paranaguá, no Lito-
ral, danificada devido a um
acidente de trânsito no iní-
cio da semana.

Com isso, fica novamen-
te liberado o tráfego de veí-
culos na via, bem como o uso
da passarela por pedestres.
Após vistoria, o DER/PR op-

DER/PR realiza reparos em passarela e libera tráfego de veículos em ParanaguáEstrutura danificada em acidente de trânsito recebeu reforço com escoras,garantindo sua utilização por pedestres e liberando passagem de carros sob a estrutura.

FO
TO

: D
ER durante o período de feria-

dos nesta semana e na pró-
xima. O bloqueio da passa-
rela contou com apoio do
Batalhão de Polícia Rodoviá-
ria da PMPR, com o trecho
sendo sinalizado pelo DER/
PR. A recuperação da estru-
tura será providenciada pelo
DER/PR na sequência, garan-
tindo que ela permaneça em
uso pelos próximos anos,
com total segurança para pe-
destres e condutores.

tou pela utilização de escoras
para apoiar um pilar que so-
freu torção.

O objetivo foi garantir o
retorno do tráfego normal no
trecho, que estava sendo des-

viado por via marginal e ruas
municipais, e evitar congesti-
onamentos principalmente

INGREDIENTES
- Pudim:
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de leite (medida da

lata de leite condensado)
- 3 ovos inteiros
- Calda:
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1/2 xícara de água

MODO DE PREPARO
PUDIM:

Primeiro, bata bem os ovos
no liquidificador. Acrescente o
leite condensado e o leite, e
bata novamente.

CALDA:
Derreta o açúcar na pane-

la até ficar moreno, acrescen-
te a água e deixe engrossar.
Coloque em uma forma redon-
da e despeje a massa do pu-
dim por cima.

Asse em forno médio por 45
minutos, com a assadeira re-
donda dentro de uma maior
com água. Espete um garfo
para ver se está bem assado.
Deixe esfriar e desenforme.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Dica: para a calda do seu

pudim de leite condensado dar
certo, fique sempre com a pro-
porção de meia medida de
água para uma medida de açú-
car.

Por exemplo, se você utili-
zar 1 xícara de chá de açúcar,
a medida de água será de ape-
nas 1/2 xícara (chá). Se você
fizer um pudim maior, pode
usar 2 xícaras (chá) de açúcar
para 1 xícara de água. Seguin-
do essa dica, não tem erro!

Gosta de pudim de leite
condensado sem furinhos?
Confira duas dicas para ga-
rantir que ele fique bem lisi-
nho:

1) Quando for colocar a
massa do pudim na forma, use
uma peneira;

2) Nunca asse o pudim de
leite condensado em forno alto
e tampe-o com papel-alumí-
nio.

Pudim de Leite
Condensado
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Projeto Porto Escola retoma atividades
após ser suspenso devido à pandemiaExpectativa é que em 2022 mais de 2 mil crianças participem da ação. Intenção é inserir a nova geração na realidade da atividade portuária.
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NÁDepois de dois anos para-
do por conta da pandemia, a
empresa pública Portos do
Paraná retomou nesta sema-
na o Projeto Porto Escola. Cer-
ca de 140 crianças das escolas
municipais Almirante Taman-
daré e Arminda de Souza Pe-
reira tiveram acesso ao Porto
de Paranaguá, no Litoral.

Logo na chegada ao Palácio
Taguaré, sede administrativa
da Portos do Paraná, os alunos
são conduzidos ao auditório
Emir Roth, onde conhecem
sobre a história da cidade in-
terligada à história do porto.
Através dos programas ambi-
entais aprendem também so-
bre a correta destinação dos
resíduos, conservação dos
manguezais, importância do
uso dos equipamentos de
proteção individual, entre ou-
tras questões ligadas à ativi-
dade portuária. Depois, pas-
sam pela faixa portuária onde
podem ver de perto os navios
atracados. Segundo o presi-
dente da Portos do Paraná,
Luiz Fernando Garcia, integrar
mais a comunidade aos portos
do Paraná é uma das diretri-
zes da administração. "O Por-
to Escola é uma janela para
isso. É um prazer inserir a nova
geração na realidade da ativida-
de portuária. Quem sabe não
despertamos grandes novos
profissionais da área", afirma.

CONTEÚDO
Jaqueline Dittrich, analista

portuária, bióloga e uma das
coordenadoras do projeto, sa-
lienta que é uma alegria mui-
to grande poder receber no-
vamente essas crianças. "O
Porto Escola é um esforço da
diretoria de Meio Ambiente
para mostrar aos pequenos o
funcionamento e operação de

nossos portos, principalmen-
te considerando que grande
parte deles tem parentes que
trabalham aqui", diz. Uma das
apresentações mais animadas
é a do gerente de Saúde e Se-
gurança da Portos do Paraná,
José Sbravatti. "É importante
demonstrar para eles as regras
do porto, principalmente as
das áreas operacionais. Eles
precisam entender de uma
forma simples e lúdica que
existem regras de segurança e
como utilizar os EPis - Equipa-
mentos de Proteção Individu-
al", afirma. Para o gerente, a
ação é uma forma de plantar
uma sementinha para que da-
qui alguns anos essas crianças
possam, eventualmente, tra-
balhar na atividade portuária e
já estejam familiarizadas com a
necessidade do uso dos equipa-
mentos de proteção. "Fazemos
uma brincadeira com eles para
testar os EPis, para verem de
fato que o equipamento de
segurança é muito importan-

te para a segurança do traba-
lhador. E a missão deles é tam-
bém levar uma mensagem
para casa, sobre a necessida-
de de se ter segurança no tra-
balho", afirma. André Wo-
linski, coordenador operacio-
nal da AlBriggs, terceirizada
especializada nos serviços e
equipamentos para atendi-
mento a emergências ambien-
tais, conta que fazer o Porto
Escola com as crianças é mos-
trar o quanto o porto se preocu-
pa, respeita seu colaborador e tra-
balhador portuário. "Quando fa-
lamos através da linguagem de-
les, prestam atenção e gostam
bastante. Nosso foco é que le-
vem a informação para casa.
Que possam levar a importân-
cia da segurança que temos
aqui no porto também para seus
lares. Sabemos que essas crian-
ças realmente interferem de for-
ma positiva nas famílias levan-
do esse tipo de informação e
mudando comportamentos
errados", explica.

EDUCAÇÃO
Silvia Regina Cardoso Al-

ves, professora da Escola Ar-
minda de Souza e Pereira, no
Jardim Iguaçu, salientou a im-
portância da visita.

"É muito interessante, faz
com que as crianças tenham
orgulho do porto, que é essen-
cial para a economia da cida-
de. É uma aula extra-sala es-
petacular, que vamos dar con-
tinuidade dentro da sala, de-
vido a todos os processos que
foram apresentados", enfati-
za.

A professora Fabíola Soa-
res, da escola municipal Almi-
rante Tamandaré, também
avalia o projeto de forma po-
sitiva. "É muito atrativo para
as crianças, eles aprenderam
a maneira certa de descartar o
lixo e de cuidar dos mangue-
zais. Como nossa vila é toda
permeada de manguezais, os
ensinamentos foram muito
importantes para eles", pon-
tua.

Giovana Lopes Mendes
Lima, de 9 anos, disse ter ama-
do o passeio. "Aprendi que a
segurança é importante, que
temos que nos cuidar, que
aqui dentro qualquer coisa
pode acontecer. Vou contar
tudo que vi em casa", ponde-
ra. Já Marcelo Samuel Macha-
do, também de 9 anos, gostou
mais da parte da reciclagem.
"Aprendi que os manguezais
são o berço dos animais, onde
se reproduzem", afirma.

PORTO ESCOLA
Em Paranaguá, o Projeto

Porto Escola começou em
2015. De lá para cá, foram 8.775
crianças atendidas. Em 2019, as
atividades envolveram 38 es-
colas municipais. Em Antoni-
na, o programa existe desde
2017. Nesses três anos, foram
786 alunos participantes.

É um projeto de educação
econômica, ambiental e soci-
al destinado a alunos e profes-
sores de 5º ano do ensino fun-
damental, pelo qual as crian-
ças têm contato à dimensão,
realidade e a importância das
atividades portuárias e da pre-
servação do meio ambiente
nessa realidade. Inserida no
cuidado com o meio ambien-
te, está a atenção à cidade e a
comunidade.

CONCURSO
Como forma de incentivar

os alunos que participam do
Porto Escola, todos são convi-
dados a participar de um con-
curso de desenhos com frase,
onde devem retratar o que
aprenderam na visita. A esco-
lha do melhor desenho e fra-
se é feita semestralmente. A
expectativa é que 2 mil crian-
ças participem do Porto Esco-
la em 2022.

A Prefeitura de Parana-
guá, por meio da Secretaria
Municipal de Cultura, (Se-
cultur), está apoiando o
evento para o lançamento
do livro "Mestre Zeca: Fan-
dango para não morrer", que
acontecerá no dia 20 de abril,
às 17h na Praça Cyro Aba-
lem, na Ilha dos Valadares.

De acordo com a produ-
tora Jéssica Quadros, duran-
te o evento acontecerá a
apresentação do documen-
tário "Moda que corre tem-
po", assim como a distribui-
ção dos exemplares do livro
que conta a biografia de

Lançamento do livro "Mestre Zeca: Fandango para não morrer" será no dia 20A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está apoiando o lançamento do livro que contará a história do Mestre Zeca.

Mestre Zeca, exposição de
obras de artistas locais e roda
de fandango com o homena-
geado e seus convidados.

"Mestre Zeca é o Jimi Hen-
drix da rabeca, além de ser re-
conhecido como um mestre
que resguarda a cultura do li-

toral e é presença marcante
nos fandangos da Ilha dos Va-
ladares", disse a autora Ange-
lica Ripari, "O livro é uma ho-
menagem a um dos mestres
vivos mais importantes do fan-
dango caiçara", continuou.

A secretária de Cultura e
Turismo, Maria Plahtyn, desta-
ca que, "é com muito orgulho
que a secretaria está apoian-
do o lançamento do livro que
conta a história de um dos íco-
nes do fandango caiçara que é
o Mestre Zeca, pois a história
dele é caiçara". O projeto do
livro que conta a biografia de
Mestre Zeca foi realizado com

o apoio do programa estadu-
al de fomento e incentivo à
cultura (Profice), Secretaria
de Estado de Comunicação e
Cultura - Governo do Estado
do Paraná.

QUEM É ANGELICA RIPARI
A autora Angélica Ripari é

professora da rede pública e
mestre em Ciências Sociais
pela Universidade Estadual de
Maringá. Nasceu em São Paulo,
mas há anos vive no Paraná.
Vivenciou e atuou na Ilha dos
Valadares, onde conviveu
com o fandango e os modos
de fazer da vida caiçara.
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PARABÉNS
ANIVERSARIANTES

DE ABRIL

VANESSA SOUZA
DIA 15 DE ABRIL

RUBINÉIA ZIMPEL
DIA 17 DE ABRIL

PAULO KISKA
DIA 19 DE ABRIL

BRUNO MANZOLLE
DIA 22 DE ABRIL

INA SILVESTRIN
DIA 25 DE ABRIL

CLAUDIA APARECIDA OCANHA
DIA 14 DE ABRIL

ALVINO BATISTA - SOMBRA DO
RATINHO - DIA 27 DE ABRIL

QUITÉRIA BATISTA
DIA 27 DE ABRIL

ISMAEL PLANTES
DIA 29 DE ABRIL

ROSEMARI GOMES
DIA 29 DE ABRIL

ROSELY NASCIMENTO
DIA 27 DE ABRIL

GIAROLI ALBUQUERQUE
DIA 18 DE ABRIL

IVONETE SANTOS
DIA 24 DE ABRIL
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Uma equipe de engenhei-
ros do Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná
(DER/PR) realizou uma visita
técnica ao estaleiro da Indús-
tria Naval Catarinense, em
Navegantes (SC), onde o ferry
boat Guaraguaçu, utilizado na
travessia da Baía de Guaratu-
ba, no Litoral, está passando
por manutenções.

A previsão é que os servi-
ços durem 45 dias, com os ou-
tros ferry boats que operam na
travessia da Baía de Guaratu-
ba recebendo as melhorias na
sequência, um de cada vez, até
as três embarcações do DER/
PR se encontrarem em plenas
condições de segurança e ope-
racionalidade.

Serão realizados serviços
como a troca de chapas de aço,
revisão no sistema de propul-
são, manutenção do sistema
elétrico, manutenção do sis-
tema hidráulico e de governo,
revisão dos motores e caixas
reversoras, melhoramento da
acessibilidade, jateamento e
pintura. Todos os serviços obe-
decem rigorosamente ao dis-
posto nas Normas da Autori-
dade Marítima (Norman) e

DER/PR faz visita técnica a estaleiro
que reformará ferry boats de GuaratubaUma embarcação já está em Santa Catarina para uma reforma geral, com troca de peças, revisõese manutenções. Objetivo é garantir segurança dos usuários da travessia da Baía de Guaratuba.
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demais regulamentações vi-
gentes, e serão fiscalizados
pelo DER/PR.

As reformas estão previs-
tas em contrato que vai aten-
der quatro atracadouros, além
dos três ferry boats, visando
garantir a segurança dos usuá-
rios. A empresa Internacional
Marítima, atual operadora da
travessia e responsável por
estes serviços, também traba-
lha para alugar um novo con-
junto de balsa e rebocador
para operar na Baía de Guara-
tuba, o que ajudará a reduzir o
tempo de espera no local. A
perspectiva é que as embar-
cações estejam em operação
no próximo mês. Atualmente
estão em operação dois ferry

boats e dois conjuntos de bal-
sa e rebocador, com mais uma
embarcação à disposição para
serviços de apoio.

RESTRIÇÃO
Durante este período de

manutenções, visando atenu-
ar a formação de filas, o DER/
PR determinou a restrição do
tráfego de veículos pesados
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. A medi-
da entrou em vigor no dia 8 de
abril e permanece válida até
que sejam restabelecidas as

condições de operacionalida-
de da travessia. Para evitar fi-
las nos feriados, o órgão reco-
menda que visitantes do Lito-
ral busquem horários alterna-
tivos para utilização do ferry
boat. A sugestão é evitar os
horários de pico entre as 11h
e 14h, e entre as 18h e 20h.

FISCALIZAÇÃO
Desde outubro de 2021 o

DER/PR conta com uma equi-
pe específica para apoiar a fis-
calização e o gerenciamento
do contrato do ferry boat de
Guaratuba, com a contratação
de analistas de Engenharia Ci-
vil, Administrativo, de Enge-
nharia Naval e Jurídico. Eles se
juntaram aos profissionais que

já atuavam na fiscalização, e
apoiam o DER/PR visando ga-
rantir serviço adequado, pre-
zando pela segurança e con-
forto dos usuários.

A fiscalização do DER/PR
aplicou ao todo 200 autos de
infração à operadora anterior,
até o seu último dia em ope-
ração.

PONTE
A solução definitiva para a

travessia será a Ponte de Gua-
ratuba. O DER/PR já contratou
e está em andamento o Estu-
do de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambien-
tal (EIA/RIMA) e estudos pre-
liminares de engenharia da
obra.

Eles deverão validar ou
propor alterações para os três
traçados mais viáveis aponta-
dos em um estudo de viabili-
dade, já concluído, buscando
a melhor solução para a obra
do ponto de vista ambiental e
técnico. Com os estudos fina-
lizados, deve ser licitada a ela-
boração do projeto executivo
de engenharia da ponte e a
contratação da execução da
obra em si.
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As forças de segurança do
Estado prenderam nesta se-
gunda-feira (18) o primeiro
suspeito de envolvimento na
tentativa de assalto a uma em-
presa de transporte de valo-
res de Guarapuava, na região
central. O ataque, inibido pe-
las polícias do Paraná, ocorreu
entre a noite de domingo (17)
e a madrugada desta segunda.

O homem detido é da pró-
pria cidade e, segundo a inves-
tigação, está ligado à parte lo-
gística de fornecimento de ar-
mas à quadrilha, formada por
cerca de 30 criminosos. O caso
está sob apuração da Polícia Ci-
vil do Paraná (PCPR) - o mate-
rial coletado até o momento
será cruzado com impressões
digitais nos bancos de dados
da própria polícia.

Além disso, a Secretaria de
Estado da Segurança Pública
(Sesp) confirmou que doze
veículos usados pelos bandi-
dos já foram localizados (qua-
tro deles queimados e usados
como barreiras pelos crimino-
sos), além de nove armas (en-
tre .50 BMG, 7,62, 5,56 e cali-
bre 12 Combat); uma pistola
Glock 9 mm com seletor de ra-
jada; um carregador de AK 47;
munições; capacetes e coletes
balísticos; balaclavas, facas,
celulares e lanternas; um par
de placas de veículo sobressa-
lente (EPS7D07); e R$ 1,4 mil
em espécie. Atualmente,
além dos 60 integrantes do ba-
talhão regional, outros 200
policiais atuam na cidade, es-
pecialmente no perímetro ru-
ral do município, em busca de

Polícia prende o primeiro suspeito de participar
do ataque à transportadora de GuarapuavaO homem detido é da própria cidade e, segundo a investigação, está ligado à parte logística de fornecimento de armas àquadrilha, formada por cerca de 30 criminosos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

FO
TO

: S
ES

P

A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) apreendeu nesta se-
gunda-feira (18) 450 quilos
de crack e prendeu uma pes-
soa, em Teodoro Sampaio,
em São Paulo, na divisa com
o Rio Paranapanema, no No-
roeste do Estado. A apreen-
são gera um prejuízo de mais
de R$ 20 milhões ao crime
organizado.

A polícia chegou até o en-
torpecente após investiga-
ções realizadas no Paraná. A
droga estava dividida em ta-
bletes e foi localizada den-
tro de um avião agrícola. A
aeronave e um carro utiliza-

Polícia Civil apreende 450 quilos de crack
avaliados em mais de R$ 20 milhõesA polícia chegou até o entorpecente em Teodoro Sampaio, no estado de São Paulo, após investigações.A droga estava dividida em tabletes e foi localizada dentro de um avião agrícola.
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R do durante o crime foram
apreendidos pelos policiais.
O motorista do veículo foi
preso em flagrante no mo-
mento em que descarrega-
va o crack do avião para o car-
ro.

Durante as diligências, foi
apurado que o principal sus-
peito do crime seria o piloto
da aeronave. Ele e outras
duas pessoas suspeitas de
participarem da ação crimi-
nosa estão foragidos.

A ação contou com o
apoio da Polícia Civil de São
Paulo. A PCPR segue inves-
tigando o caso.

mais suspeitos. Três helicóp-
teros do Estado também estão
dando suporte à operação, as-
sim como equipes com cães.
A Polícia Militar conta com a
colaboração da população.
"Vamos seguir aqui até que o
caso seja solucionado, garan-
tindo tranquilidade à popula-
ção de Guarapuava", afirmou
o coronel Hudson Leôncio Tei-
xeira, comandante-geral da
Polícia Militar do Paraná.  "Os
indivíduos tentaram acessar os
cofres, mas não conseguiram.
Eles fizeram disparos contra
nossos policiais e, na fuga,
abandonaram veículos e arma-
mento".

INVESTIGAÇÃO
Para auxiliar diretamente

na elucidação da ação crimino-

sa em Guarapuava, a PCPR está
realizando investigações de
alta complexidade com o cru-
zamento de informações da
inteligência. Equipes de ope-
rações especiais estão nas
ruas cumprindo diligências
para localizar os criminosos,
como acessar câmeras de se-
gurança e coletar relatos de
moradores.

Além disso, papiloscopis-
tas estão trabalhando na apu-
ração de vestígios de impres-
sões digitais em objetos, veí-
culos e locais de crime. O ma-
terial coletado será confronta-
do com impressões digitais
nos bancos de dados da PCPR
para a identificação dos crimi-
nosos. A Polícia Científica tam-
bém enviou peritos do Insti-
tuto de Criminalística de uni-

dades de Curitiba e Guarapu-
ava para agilizar as perícias e
demais exames a partir dos
materiais deixados pelos cri-
minosos, como carros, muni-
ções, armas, e diversos outros
tipos de vestígios dos crimino-
sos. A partir disso, será possí-
vel emitir laudos e apontar in-
dícios de autoria.

CASO
O planejamento ágil e in-

tegrado das forças de seguran-
ça pública do Paraná impediu
que cerca de 30 criminosos
fortemente armados obtives-
sem sucesso na tentativa de
assaltar a empresa de trans-
porte de valores de Guarapu-
ava. A operação coordenada
pela PMPR e contou com apoio
das forças federais de segu-

rança, como a Polícia Rodoviá-
ria Federal.

De acordo com a Sesp, os
bandidos fugiram sem con-
cluir o assalto, após intensa
troca de tiros na região rural
de Guarapuava. Mesmo com o
bloqueio das entradas e saídas
do 16° Batalhão de Polícia Mi-
litar, os policiais estavam em
ronda e preparados para a
ação. Eles puseram em prática
o plano de contingência para
impedir e ação e preservar a
segurança dos moradores.

A PMPR já contava com um
plano para ser usado em situ-
ações de risco. A estratégia
consistiu em fechar as entra-
das do município, obrigando
os criminosos a seguir para o
perímetro rural. A ação fez
com que os assaltantes, sem
conhecimento das vias, se
perdessem e abandonassem o
local. "A operação deu certo
porque a polícia contava com
equipamentos modernos, se-
jam viaturas ou armamentos.
O investimento por parte do
Governo do Estado na renova-
ção da frota e dos materiais
permitiu acompanhar os ban-
didos, que estavam fortemen-
te armados, e garantir a segu-
rança da população", disse o
comandante do 16º Batalhão
de Polícia Militar do Paraná
(BPM), tenente-coronel Joas
Marcos Carneiro Lins.

Dois policiais e um mora-
dor da cidade ficaram feridos
durante a ação. O Ministério
da Justiça e Segurança Pública
vai apoiar a apuração dos fa-
tos.
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O Batalhão de Polícia Mili-
tar de Operações Aéreas (BP-
MOA), em conjunto com o Cor-
po de Bombeiros, salvou um
homem que se afogou no mar
no Balneário Junara, na cida-
de de Matinhos, no Litoral. O
resgate aconteceu por volta
das 11h30 do sábado (16) e a
vítima foi encaminhada ao
hospital para o atendimento
médico.

De acordo com o coman-
dante da aeronave, tenente
Henrique Arendt Neto, a víti-
ma se afogou no Balneário Ju-
nara, fora da área protegida
por guarda-vidas. "O rapaz foi
atendido pelos guarda-vidas
do Posto Gaivotas II e recebeu
os primeiros atendimentos
ainda na areia. O helicóptero
do BPMOA chegou rapida-
mente no local, fez o atendi-
mento médico e estabilizou a

Corpo de Bombeiros salva homem que
se afogou no Balneário Junara, no LitoralO resgate aconteceu por volta das 11h30 do sábado dia 16/04e a vítima foi encaminhada ao hospital para o atendimento médico.
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BPMOA e Corpo de Bombeiros salvam homem que se afogou no Balneário Junara

vítima", disse. O homem foi
encaminhado ao Hospital Re-
gional, em Paranaguá, para
atendimento médico. Ainda
segundo o tenente Arendt,
mesmo após o final do Carna-
val e do Verão Paraná Viva a
Vida - 2021/2022, o BPMOA
manteve uma aeronave no Li-
toral todos os finais de sema-
na. "Como o fluxo de banhis-
tas ainda era alto, havia a ne-
cessidade desse suporte aero-
médico rápido na areia para a
segurança dos banhistas", dis-
se o tenente.

O Corpo de Bombeiros ori-
enta que os banhistas devem
procurar os locais protegidos
por guarda-vidas para entrar
no mar, além de sempre res-
peitar as bandeiras de orien-
tações. Em caso de urgência,
deve-se ligar para o telefone
193.

As atividades turísticas
cresceram 15,9% no primeiro
bimestre deste ano no Paraná
na comparação com o mesmo
período do ano passado, que
ainda registrava os primeiros
momentos da vacinação con-
tra a Covid-19 no território na-
cional, o que impedia o pleno
funcionamento do setor. Os
dados constam na Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS), di-
vulgada no dia12 de abril, pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Esse pequeno recorte está
dentro de um ciclo de retoma-
da do setor. No acumulado dos
últimos doze meses - março
de 2021 a fevereiro de 2022 em
relação a março de 2020 e fe-
vereiro de 2021 - o aumento é
de 26,3%. Segundo a análise da
entidade, os números acom-
panharam a evolução da cam-
panha de imunização e a se-
gurança do turista em retornar
as viagens e o consumo.

A retomada dos voos co-
merciais, o aumento no núme-
ro de ligações aéreas e o cres-
cimento visível na movimen-
tação no Litoral, nas praias de
água doce (Oeste e Noroeste)
e nos atrativos, como o Parque
Nacional do Iguaçu, ajudam a
explicar esses números. Se-
gundo balanço da Operação
Verão, por exemplo, foram 2

Turismo cresce 15,9% no primeiro bimestre
deste ano no Paraná, aponta IBGEOs dados constam na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada no dia 12 de abril, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE). Esse pequeno recorte está dentro de um ciclo de retomada do setor. No acumulado dos últimos doze meses o aumento é de 26,3%.
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milhões de turistas no Litoral
na virada. Os parques estadu-
ais receberam 17 mil pessoas
no recesso de janeiro e as Ca-
taratas do Iguaçu foram visita-
das por quase 300 mil pessoas
até março deste ano.

Na análise mensal do IBGE,
fevereiro deste ano registrou
crescimento de 14,9% no se-
tor em relação a fevereiro do
ano passado e uma pequena
queda de 2,2% em relação a
janeiro, o mês das férias.

Desde abril de 2021 todos
os comparativos mensais do

instituto em relação aos mes-
mos meses dos anos anterio-
res apontam evolução cons-
tante. Os picos de crescimen-
to foram de 88% em abril e 74%
em maio do ano passado, di-
ante da base comparativa mui-
to baixa de 2020.

RECEITA
No indicador de receita,

que mostra a evolução mone-
tária do setor, houve cresci-
mento de 24,4% no bimestre
de 2021, 33,7% no acumulado
de doze meses e 23,5% em fe-

vereiro deste ano (em relação
ao mesmo mês do ano passa-
do).

CAMPANHAS DO SETOR
Para estimular o setor, o

Estado mantém campanhas
institucionais para estimular a
visitação dos atrativos estadu-
ais, principalmente ligados à
natureza, e estimula investi-
mentos privados no setor com
a concessão de parques esta-
duais. O objetivo é espelhar o
projeto piloto já em andamen-
to no Parque Vila velha, em

Ponta Grossa, em outros lo-
cais, o que ajuda a diminuir os
custos da máquina pública e
gera novos atrativos para atrair
mais visitantes, principalmen-
te de outros estados.

"As campanhas mostram
não apenas os atrativos que o
Paraná possui, mas também o
potencial do Estado em rece-
ber e atender de maneira ade-
quada esses visitantes. Traba-
lhamos, ainda, com apoio de
outras entidades para aumen-
tar a capacitação de quem atua
no setor, para melhor receber
as pessoas que querem conhe-
cer nosso Estado", disse o di-
retor-presidente da Paraná
Turismo, Irapuan Cortes. "Es-
tamos animados com essa re-
tomada. Esse será um grande
ano para o setor".

NACIONAL
O índice nacional de ativi-

dades turísticas caiu 1% em
fevereiro frente ao mês ante-
rior, após também ter recua-
do em janeiro (-0,4%).

No bimestre o crescimen-
to foi de 29% e no acumulado
dos últimos doze meses al-
cança 39%. No entanto, segun-
do o IBGE, com a crise provo-
cada pela pandemia o seg-
mento ainda se encontra
10,9% abaixo do patamar de
fevereiro de 2020.
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