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Cristina Silvestri
gasta R$ 92 mil
em divulgação
nos últimos seis
meses

PÁGINA 2

Setor portuário contribui com
mais da metade da arrecadação
do ISS de Paranaguá e Antonina
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Prefeitura de
Morretes promove
Projeto Carreata
do Conhecimento
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Pontal do Paraná
ganha nova sede
para a Comarca de
Justiça
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Proteções costeiras
garantem estabilidade

das obras de revitalização
de Matinhos - Página 3
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Diretor proprietário do
Jornal Tribuna do Litoral
recebe homenagem na
Sessão Solene do dia do
Trabalho na ALEP

Vice-governador Darci Piana,
Carlos Mora e Walter Cézar dos Santos

Governo conhece novo
modelo de drone que pode
auxiliar operações da PM e
do Corpo de Bombeiros
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Antonina participa da Expoingá
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EXPEDIENTE

A mãe do candidato ao governo do Paraná, Cesar Sil-
vestri (PSDB), a deputada estadual Cristina Silvestri (PSDB)
gastou entre janeiro e março de 2022, segundo o portal
da RIC Notícias, em serviços de divulgação da atividade
parlamentar, R$ 46.000,00, o maior valor entre a banca-
da feminina na Assembleia Legislativa do Paraná, per-
dendo apenas para o deputado estadual Galo (PP), com
R$ 61,6 mil.

Mas a gastança de Cristina Silvestri não foi apenas
nesses três meses, entre outubro e dezembro do ano
passado o total foi de 45;950,00, somando R$ 91.950,00.

A maioria dos gastos são sempre com os mesmos for-
necedores.

Ao portal RICMais, Silvestri informou que depende dos
gastos com a divulgação para prestar contas à popula-
ção. Já Paulo Roberto Galo disse que utiliza o recurso
para tornar pública a sua atuação.

Nos três primeiros meses deste ano, os gastos com
divulgação da atividade parlamentar por parte dos depu-
tados estaduais chegaram a R$ 827,1 mil.

Cristina Silvestri e Galo gastaram R$ 107.6 mil, o que
totaliza aproximadamente 13% do total, das despesas,
os demais 52 deputados estaduais, 87%.

Fonte : Blog do Tupan

Cristina Silvestri gasta
R$ 92 mil em divulgação
nos últimos seis meses

A Prefeitura de Morretes
disponibiliza o Curso de Ins-
talação e Manutenção de Ar-
Condicionado, através do
Projeto Carreta do Conheci-
mento, uma parceria do Go-
verno do Estado, por meio
da Secretaria da Justiça, Fa-
mília e Trabalho do Estado e
o SENAI-PR. O Projeto Car-
reta do Conhecimento, são
unidades móveis, como es-
colas, que podem circular
por todo o estado do Para-
ná, criando um ambiente de
ensino flexível, voltado a

Prefeitura de Morretes promove
Projeto Carreata do Conhecimento

atender a demanda de regiões
e de pessoas que necessitam
de aprimoramento profissio-
nal e buscam ampliar as opor-
tunidades de conhecimento,
empregabilidade e geração de
renda. As turmas acontecerão
em 2 turnos com início em 26
de maio e término em 22 de
junho de 2022.

TARDE: das 13h30 às 17h30
NOITE: das 18h30 às 22h30
Serão 18 alunos por turma

com idade mínima de 16 anos.
As inscrições estão sendo

feitas no expediente regular

de funcionamento, na Agên-
cia do Trabalhador, Praça Ro-
cha Pombo, n.° 10 (pátio da
Prefeitura de Morretes).

Para se matricular os inte-
ressados devem levar os se-
guintes documentos:
- Comprovante de residência;
- Documento de Identidade

com foto e CPF;
- Termo de auto declaração

de escolaridade;
- Para alunos com menos de

18 anos é necessário estar
acompanhado do respon-
sável legal.

Uma contribuinte de Cas-
cavel, no Oeste do Estado, é a
ganhadora do prêmio máxi-
mo, de R$ 1 milhão, do Nota
Paraná. Ela concorreu com 74
bilhetes gerados de 19 notas
fiscais emitidas. O segundo
maior prêmio, de R$ 200 mil,
saiu para Curitiba. O ganhador
concorreu com 15 bilhetes de
55 notas fiscais geradas. O sor-
teio de maio foi realizado nes-
ta terça-feira (10).

Programa do Governo do
Estado, coordenado pela Se-
cretaria da Fazenda, o Nota
Paraná devolve ao contribuin-
te parte do ICMS pago nas
compras no comércio varejis-
ta e também distribui prêmi-
os mensais aos contribuintes
cadastrados. Ainda esta sema-
na os vencedores do sorteio
de maio serão notificados pela
equipe do Nota Paraná e te-
rão os valores depositados nas
contas cadastradas.

Quando o consumidor é
contemplado com os prêmios
maiores a coordenação do
programa entra em contato
por ligação através do núme-
ro disponível no cadastro do
programa. Para verificar se
possui bilhetes premiados, o
interessado deve acessar seu
cadastro no aplicativo ou no
site do Nota Paraná e inserir o
CPF e senha. Não é encami-
nhada mensagem por What-
sApp ou outro aplicativo.

Nova milionária do Nota Paraná é de Cascavel;
segundo maior prêmio saiu para CuritibaSorteio foi realizado nesta terça-feira (10). Além dos prêmios maiores, 40 consumidoresforam contemplados com R$ 10 mil. Outras 40 mil pessoas receberão R$ 10.As entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.
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PRÊMIOS
Além dos valores maiores,

40 consumidores foram con-
templados com prêmios de R$
10 mil. Outras 40 mil pessoas
receberão prêmios de R$ 10.
As entidades sem fins lucrati-
vos concorreram a valores de
R$ 100 e R$ 20 mil. O Paraná
Pay também realizou sorteios
mensais para uso exclusivo
nos estabelecimentos da área
do turismo, credenciados no
programa. Foram distribuídos
8 mil prêmios de R$ 100, tota-
lizando R$ 800 mil. Os contri-
buintes que fizeram o aceite
do Paraná Pay concorrem em
ambos os programas.

CRÉDITOS
A liberação dos créditos

acontecerá na próxima sema-
na. Será devolvido também o
valor separado do ICMS pago
para quem abasteceu nos pos-
tos de combustíveis e pediu
CPF na nota. A devolução é
referente às compras feitas
em janeiro.

Para acumular créditos bas-
ta exigir nos estabelecimen-
tos comerciais o documento
fiscal no ato da compra, infor-
mando CPF ou CNPJ. Após o
cálculo e liberação dos crédi-
tos, efetuado pela Secretaria
de Fazenda, o consumidor po-
derá selecionar uma das op-
ções de utilização dos créditos
disponíveis no sistema. Para
resgate dos créditos é neces-
sário ter o cadastro no portal
do Programa Nota Paraná.
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A Secretaria estadual da
Educação e do Esporte infor-
ma que estão abertas a partir
desta segunda-feira (09) e até
o dia 20 de maio as inscrições
para os exames estaduais da
Educação de Jovens e Adultos
- EJA, voltados à conclusão do
ensino médio. Para se inscre-
ver, os participantes devem ir
presencialmente a uma das
escolas que aplicarão o exa-

Começam nesta segunda-feira as inscrições
para os exames da EJA do ensino médioPrazo vai até o dia 20 de maio. As provas serão aplicadas de 22 de junho a 4 de julhona escola onde o candidato tiver realizado a inscrição. Os exames serão em formato online.
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Estão abertas as inscrições para os exames EJA
para conclusão do ensino médio

Formam o conteúdo ques-
tões das disciplinas de língua
portuguesa, língua estrangei-
ra moderna (inglês), arte, edu-
cação física, matemática, geo-
grafia, história, filosofia, soci-
ologia, biologia, física e quími-
ca.

O cronograma completo e
mais informações sobre os
exames estão disponíveis no
edital n.º 22/2022 - GS/SEED.

 A atual sede da Comarca
de Pontal do Paraná funciona
na antiga Casa da Cultura no
Balneário de Ipanema. A sede
própria para a Comarca é uma
luta antiga e agora se torna
realidade. No dia 04 o Tribu-
nal de Justiça do Paraná ( TJPR)
abriu o edital de licitação. A
obra de construção da nova
sede do Fórum da Comarca de
Pontal do Paraná terá custo
máximo de aproximadamen-
te R$  11,5 milhões, com 12
meses de prazo de execução.
O prédio será construído na rua

Pontal do Paraná ganha nova sede para a Comarca de Justiça

Estoril, próximo à prefeitura
do município. A atual Juíza da
Comarca, a Meritíssima Drª

Cristiane Dias Bonfim está de
parabéns pois teve grande en-
volvimento para que esse pe-

O Governo do Estado segue
no ritmo de preparação para
as obras de recuperação da
Orla de Matinhos, no Litoral do
Paraná. Nesta terça-feira (10)
começou a construção de pro-
teções costeiras na praia de
Caiobá, entre o Morro do Boi
e o pico de Matinhos. As es-
truturas devem ser concluídas
em até dois meses neste tre-
cho.

As proteções costeiras es-
tão previstas para serem rea-
lizadas ao longo de seis me-
ses em toda a extensão do
projeto, até o Balneário Flóri-
da, ao longo de 6,3 km.

A proteção costeira é for-
mada por formas têxteis do
tipo bolsa e do tipo colcha,
preenchidas com argamassa,
que irão funcionar como um
muro de proteção das estru-
turas de urbanismo e paisagis-
mo. São importantes elemen-
tos para dar segurança à orla
da praia durante as ocorrênci-
as de ressacas.

As proteções vão aprovei-
tar as estruturas de pedras já
existentes em alguns trechos.

dido da Comunidade fosse
atendido, pois dessa forma
tendo uma nova estrutura a

Comarca poderá atender de
forma mais ágil aos processos
e demandas do município.

Proteções costeiras garantem estabilidade
das obras de revitalização de MatinhosNo dia 10 de maio, começou a construção de proteções costeiras na praia de Caiobá, entre o Morro do Boie o pico de Matinhos. As estruturas devem ser concluídas em até dois meses neste trecho.

O secretário do Desenvol-
vimento Sustentável e do Tu-
rismo (Sedest), Everton Sou-
za, disse que os benefícios
dessas intervenções atingem
todos que frequentam ou mo-
ram nas sete cidades do Lito-
ral. "É mais um passo que da-
mos no andamento do crono-
grama de execução da obra de
revitalização da Orla de Mati-
nhos. Tudo o que for instalado
no Litoral, seja ciclovia, paisa-
gismo, calçadas, entre outras
estruturas, estará protegido
de fortes ressacas", disse. "Es-
tamos começando uma base
para fazer o escalonamento de
bolsas que vão proteger as es-

truturas da orla de ressacas,
para que não haja interferên-
cia na parte urbanística e pai-
sagismo. As novas estruturas
servem, também, para prote-
ger as residências locais", afir-
mou o diretor de Saneamento
Ambiental e Recursos Hídricos
do IAT, José Luiz Scroccaro. "As
bolsas darão garantia a toda a
infraestrutura da obra, ou seja,
do paisagismo às estruturas
urbanísticas".

OBRAS
As obras na Orla de Mati-

nhos preveem, além da engor-
da da faixa de areia por meio
de aterro hidráulico, estrutu-

ras marítimas semirrígidas, ca-
nais de macrodrenagem e re-
des de microdrenagem, e re-
vitalização urbanística da praia
e da calçada com o plantio de
árvores nativas. Também se-
rão realizadas melhorias na
pavimentação asfáltica e a re-
cuperação de vias.

O investimento da primei-
ra etapa das obras é de R$
314,9 milhões. O objetivo é
minimizar os impactos gera-
dos pela combinação do dese-
quilíbrio de sedimentos, ocu-
pações mal planejadas e res-
sacas no Litoral. Essa combina-
ção vem destruindo e compro-
metendo boa parte da infra-
estrutura urbana, turística e de
lazer no município.

O consórcio vencedor da li-
citação vai promover a engor-
da da faixa de areia em até 100
metros de largura. A empresa
realizou, até o momento, a
mobilização de equipamen-
tos, iniciou a solda da tubula-
ção para a dragagem, a cons-
trução do viveiro para o culti-
vo da restinga, a instalação do
canteiro central e das placas

de segurança e das cercas de
isolamento.

Também iniciou o trabalho
de coleta de material genéti-
co da restinga na praia de Cai-
obá para serem cultivadas no
viveiro em terreno cedido pela
prefeitura, e o afugentamen-
to da fauna local para um ha-
bitat seguro durante as inter-
venções.

MAIS EMPREGO
Everton Souza também co-

memorou o potencial de ge-
ração de emprego da obra.
"São várias frentes de ação,
que já oportunizaram cerca de
100 empregos diretos. São
profissionais que realizam
obras estruturais como a pro-
teção costeira, os responsá-
veis por preparar os tubos para
a dragagem, profissionais da
área de biologia cuidando da
fauna e da flora, especialmen-
te com a eliminação de espé-
cies exóticas e o replantio de
restinga. É um cuidado amplo,
previsto no licenciamento,
para não afetar o ambiente
biológico", destacou.

me, levando RG ou outro do-
cumento pessoal com foto.

As provas serão aplicadas
de 22 de junho a 4 de julho, na
escola onde o candidato tiver
realizado a inscrição. Os exa-
mes serão em formato online,
feitos em computadores dis-
ponibilizados pela instituição
de ensino. O candidato deve
ter, no ato da inscrição, 18 anos
completos.
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O Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná
(DER/PR) publicou em Diário
Oficial a homologação do re-
sultado da licitação do ante-
projeto de engenharia da du-
plicação da PR-412 entre Gua-
ratuba e a divisa com Santa
Catarina, no Litoral.

A publicação adjudica a
elaboração do anteprojeto ao
Consórcio V itis-Engmetria,
formado pelas empresas Vitis
Engenharia Ltda e Engmetria
Engenharia Ltda., arrematan-
te da licitação, garantindo que
o contrato será assinado com
ele, uma vez que apresente
toda a documentação neces-
sária. O investimento será de
R$ 657 mil, com prazo de exe-
cução de seis meses, após con-
tratação e início dos trabalhos.

Estão previstos estudos e
levantamentos para a restau-
ração da pista existente e du-
plicação do trecho de 12,81
quilômetros, que tem início na
divisa com Santa Catarina
(acesso para Garuva) e segue
até Guaratuba, no trevo de
acesso ao balneário Coroados.
Neste local será estudada a
possibilidade de uma interse-
ção em desnível.

Avança licitação do anteprojeto de duplicação
da rodovia entre Guaratuba e Santa CatarinaDER/PR homologou o resultado do processo e deu garantia que o contratoserá assinado com o consórcio vencedor. Investimento no anteprojeto é de R$ 657 mil.
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Também deverão ser pre-
vistos passeios, travessias
para pedestres, passarelas, ci-
clovias ou faixas compartilha-
das, onde for aplicável. Será
avaliada a drenagem do tre-
cho, devendo ser sugeridas
soluções como correção do
greide da pista e substituição
de galerias por pontes, caso
seja necessário. As avaliações

incluem o entroncamento
com a PR-808 (acesso para Ita-
poá) quanto à possibilidade de
interseção em desnível, e a
ponte sobre o Rio da Praia, em
relação à necessidade de re-
forço ou reconstrução. Ainda
será realizado um diagnóstico
ambiental, incluindo avaliação
do passivo ambiental, um es-
tudo de impactos e prováveis

medidas de mitigação ou com-
pensação, bem como apre-
sentadas as informações e os
requisitos técnicos visando a
proteção do patrimônio cultu-
ral, histórico, arqueológico e
imaterial da área do antepro-
jeto. Uma vez concluído, o an-
teprojeto poderá ser utilizado
para licitar a elaboração do
projeto básico, projeto execu-

tivo de engenharia e a execu-
ção da obra de duplicação em
um único edital, utilizando a
modalidade Regime Diferen-
ciado de Contratação Integra-
da (RDCi). Este tipo de contra-
tação já foi utilizado pelo DER/
PR para as obras de restaura-
ção em concreto da PRC-280
(Sudoeste), da execução da
trincheira da Bratislava em
Cambé (Norte), da duplicação
da PR-317 entre Maringá e
Iguaraçu (Noroeste), na nova
duplicação da Rodovia dos Mi-
nérios em Almirante Taman-
daré (RMC), na pavimentação
da estrada entre Ramilândia e
Santa Helena (Oeste), e atual-
mente na licitação de duplica-
ção de rodovias em Campo
Mourão (Noroeste).

ANTEPROJETO
O anteprojeto é um con-

junto de documentos, resulta-
do de estudos e levantamen-
tos em campo, apontando as
soluções possíveis para a exe-
cução de uma obra. Ele é apro-
veitado integralmente na ela-
boração do projeto básico, que
é seguido pela elaboração do
projeto executivo de enge-
nharia da obra.
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O Paraná é o primeiro es-
tado do Brasil a auxiliar a elu-
cidação de crimes de homicí-
dio cometidos com armas de
fogo por meio do Sistema Na-
cional de Análise Balística (SI-
NAB), desenvolvido pelo Mi-
nistério da Justiça e Seguran-
ça Pública e implementado em
2022. O programa começou a
ser utilizado em fevereiro e
em abril os peritos da Polícia
Científica do Paraná foram ca-
pazes de apontar a conexão
entra as armas e as munições
usadas em dois crimes ocorri-
dos em Curitiba.

O SINAB permite que peri-
tos cadastrem os elementos
de munição (estojos e projé-
teis) relacionados a crimes
para formação do Banco Naci-
onal de Per?s Balísticos
(BNPB). O modelo automati-
zado ajuda a rastrear munições
e as correlações com outros
casos para saber se a mesma
arma foi utilizada em mais cri-
mes. Os equipamentos produ-
zem imagem de alta definição
de projéteis e estojos encon-
trados em locais de crime e
vão auxiliar, cada vez mais, a
análise manual dos peritos. A
lógica é similar ao Banco Naci-
onal de Per?s Genéticos, que
tem auxiliado as forças de se-
gurança há mais tempo.

O programa utilizado pelo
Paraná também está sendo
operado em outros quatro es-
tados (Espírito Santo, Goiás,
Pará e Pernambuco) e no Dis-
trito Federal, mas apenas a
Polícia Científica local conse-
guiu resultados concretos, au-
xiliando a Polícia Civil do Pa-
raná a ter mais assertividade
nos indiciamentos. A inspira-
ção da União foi na Bahia, que
desenvolveu sistema similar
há mais tempo.

A intenção do governo fe-
deral é aumentar a capacida-
de de identificação e análise
do vínculo entre as armas e as
munições envolvidas em cri-
mes de homicídio, auxiliando
o trabalho de investigação e
contribuindo com a elucidação
dos casos, um dos grandes gar-
galos das políticas de seguran-
ça pública. A Polícia Federal,
também envolvida no proje-
to, é responsável pela gestão

Paraná é o primeiro do País a auxiliar investigações
criminais a partir do novo "DNA das armas"O programa começou a ser utilizado em fevereiro e em abril os peritos da Polícia Científica do Paranáforam capazes de apontar a conexão entra as armas e as munições usadas em dois crimes ocorridos em Curitiba.
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do SINAB e do BNPB, que já
conta com 1,5 mil peças de
munição coletadas.

Cerca de 77% dos crimes
cometidos nas grandes capi-
tais estão relacionados ao trá-
fico de drogas, segundo o Mi-
nistério da Justiça e Seguran-
ça Pública e pesquisas como o
Atlas da Violência, do Institu-
to de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea).

A investigação policial
muitas vezes fica refém da
prova testemunhal para o in-
diciamento de um suspeito,
que é alguém que viu ou algu-
ma câmera que flagrou. Ago-
ra, com o novo sistema, será
possível apresentar provas
materiais, periciadas e irrefu-
táveis, que colaboram para a
decisão judicial dos casos.

GRANDES CASOS
As munições e armas iden-

tificadas pela Polícia Científi-
ca do Paraná foram utilizadas,
nos dois casos, em crimes que
tiveram bastante repercussão.
Peritos especializados em
confronto balístico identifica-
ram a materialidade do crime
a partir das armas usadas nas
cenas, o que, consequente-
mente, facilitou a investiga-
ção criminal.

Um dos casos está relacio-
nado a uma chacina, ocorrida
em fevereiro deste ano, no
bairro Portão, na Capital. Sete
pessoas estavam dentro de
um carro e foram baleadas.
Toda a ação foi capturada por

câmeras de segurança da re-
gião. Dois adultos e duas cri-
anças foram mortas durante a
execução e cinco pessoas fo-
ram presas relacionados ao
caso na ocasião. O material
coletado foi periciado e cadas-
trado no SINAB.

A arma utilizada neste cri-
me apareceu um dia depois.
Ela foi apreendida após uma
perseguição da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) de Santa
Catarina em um caso distinto.
Um menor foi apreendido e
um homem escapou na oca-
sião, mas ambos foram deti-
dos na sequência após a emis-
são de mandados de prisão. A
análise balística corroborou a
participação deles.

Agora, sete criminosos es-
tão presos por essa chacina e
a autoria será indicada no pro-
cesso que corre junto ao Po-
der Judiciário.

Além deste caso, foi possí-
vel identificar que essa mes-
ma arma também foi usada em
outro homicídio, em setem-
bro de 2021, na Vila Torres.

O outro caso que teve iden-
tificação positiva entre a arma
e os elementos da munição
aconteceu em março de 2021.
O caso está relacionado com a
execução de um homem no
bairro Boqueirão, em Curitiba.
Graças ao sistema e ao traba-
lho dos peritos foi possível
identificar qual arma foi usa-
da na execução. A Polícia Civil
continua investigando esse
crime. Uma pessoa já foi pre-

sa. "As provas técnicas produ-
zidas a partir do perfil nacio-
nal balístico são o futuro da
investigação no Brasil", afirma
a delegada-chefe da Delega-
cia de Homicídios e de Prote-
ção à Pessoa (DHPP), da Polí-
cia Civil do Paraná, Camila
Cecconello, responsável pela
investigação dos dois casos.

"Nos homicídios do contex-
to do tráfico de drogas as tes-
temunhas muitas vezes vivem
em comunidades controlada
pelo tráfico. Elas ficam com
muito medo de prestar decla-
rações sobre o que elas sabem
ou viram a respeito de deter-
minado homicídio. Muitas ve-
zes as testemunhas acabam
mudando os seus depoimen-
tos na fase judicial por medo
de represália e o Banco Nacio-
nal de Perfil Balístico ajuda a
corrigir esse problema. Tere-
mos cada vez mais provas téc-
nicas da arma utilizada no cri-
me, o que ajuda a chegar até o
mandante ou executor", com-
plementa a delegada.

CIÊNCIA FORENSE
A equipe técnica parana-

ense é coordenada pelo peri-
to criminal Francisco da Silva
Martins. Ele explica que tudo
começa na coleta, que deve
ser feita com cautela. Aí o ma-
terial passa pela análise mi-
croscópica e vai para o banco
de dados federal. A arma e a
munição passam pela triagem
do sistema, que pode sugerir
compatibilidade entre os ele-

mentos de prova (o chamado
match). Em caso positivo, os
peritos confirmam se a arma
está relacionada a um deter-
minado crime (homicídio ou
roubo), ou se diversos crimes
foram cometidos com a parti-
cipação de uma mesma arma
de fogo. Só então o material é
laudado e enviado para a Polí-
cia Civil.

"A atuação da Polícia Cien-
tífica deixa de ser reativa, ou
seja, dependente da provoca-
ção da Polícia Civil em uma in-
vestigação, passando a ter
uma atuação muito ativa", afir-
ma Martins .

O perito alerta, no entan-
to, que o equipamento não
dispensa a participação de
pessoal capacitado. "É um
equipamento que exige uma
análise prévia do material re-
colhido em local de crime, ou
necropsia, e de uma análise
posterior. Só esse laudo pode
confirmar as informações tra-
zidas pelo equipamento", re-
força. "É sem sombra de dúvi-
das mais um avanço significa-
tivo na estrutura da Polícia Ci-
entífica, que tem, em seu ali-
cerce, servidores comprome-
tidos na busca pela verdade e
justiça pela ciência. Essa rees-
truturação vai dinamizar e
modernizar processos, bem
como acelerar as respostas
prestadas a toda a sociedade",
completa o diretor-geral da
Polícia Científica do Paraná,
Luiz Rodrigo Grochocki.

PERÍCIA INÉDITA
Esse novo sistema também

vai auxiliar em outra apuração
de grande repercussão no Pa-
raná. As armas aprendidas pe-
las forças de segurança na ten-
tativa de assalto que ocorreu
na cidade de Guarapuava, no
mês passado, também estão
sendo periciadas e as análises
serão encaminhadas ao SI-
NAB.

Eram várias armas de gros-
so calibre, entre elas .50 BMG,
de uso exclusivo das Forças
Armadas. Esta é a primeira vez
que peritos criminais do Para-
ná fazem a coleta e a análise
científica dos projéteis deste
calibre. Esse processo ainda
está em andamento.
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A Assembleia Legislativa
do Paraná celebrou mais uma
vez o Dia Internacional do Tra-
balhador, comemorado no úl-
timo dia 1º de maio, ao reali-
zar sessão solene na noite des-
ta segunda-feira (02) em ho-
menagem a 27ª edição o Prê-
mio Personalidades Empreen-
dedoras do Paraná. Proposto
pelos deputados Ademar Trai-
ano (PSD), presidente da As-
sembleia; Luiz Claudio Roma-
nelli (PSD), primeiro secretá-
rio; e Paulo Litro (PSD), o even-
to foi realizado em parceria
com a Fundação Força Traba-
lhista do Paraná (Fotrapar) e
Central Força Trabalhista do
Brasil (CFTB do Brasil).

A cerimônia premiou per-
sonalidades que realizaram
relevantes trabalhos em prol
da sociedade paranaense. En-
tre os homenageados estão
médicos, professores, polici-
ais, sindicalistas, trabalhado-
res de organizações não go-
vernamentais, donas de casa,
servidores públicos e líderes
religiosos. "Ao longo das dé-
cadas, os trabalhadores con-
seguiram muitas conquistas. É
importante celebrar o que já
foi conquistado. Mas também
tem que avançar mais e evitar
que a gente tenha retrocesso
nas causas dos trabalhadores",
afirmou o deputado Tercilio
Turini (PSD), que presidiu a
sessão solene.

O presidente da Fotrapar e
da CFTB, Walter Cézar dos San-
tos, agradeceu o apoio da Casa
na realização de mais uma
premiação e destacou a diver-
sidade das personalidades
homenageadas.

"Estamos homenageando
mais de mil pessoas trabalha-
doras. E é importante ressal-
tar que estamos prestando
homenagens a empresários,
representantes dos trabalha-

Assembleia promove sessão solene para homenagear
personalidades empreendedoras e trabalhadoresEvento chega na 27ª edição, numa parceria com a Fundação Força Trabalhistado Paraná (FOTRAPAR) e com a Central Força Trabalhista do Brasil.
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EP dores. É fundamental lem-
brarmos dessa gente que tan-
to ajuda e que tanto faz. O
empresário, quer seja ele co-
mercial, industrial ou de ser-
viços, depende do trabalhador
para dar continuidade à sua
atividade. Temos que home-
nagear essa gente, sim", des-
tacou.

O deputado federal Ney
Leprevost (União), que tam-
bém é ex-deputado estadual
e ex-secretário de Justiça, Fa-
mília e Trabalho do Paraná, fa-
lou em nome das autoridades
homenageadas. "É uma honra
receber este prêmio. Fico
muito grato pela homenagem
e faço questão de dividi-la com
os trabalhadores do Paraná
que são conhecidos em todo
Brasil pela sua honestidade
profissional e com as empre-
sas do nosso estado que de-
monstraram imensa responsa-
bilidade social ao longo da
pandemia", afirmou Ney.

A vereadora de Curitiba,
Flavia Francischini (União),
que falou em nome de todas
as homenageadas, discursou
sobre o papel das mulheres no
mercado profissional. "Minha
gratidão a todos os trabalha-
dores do estado que geram
renda e trabalho. Mas precisa-
mos falar das mulheres, que
ainda ocupam pouco espaço
no mercado de trabalho. Ain-
da precisamos avançar nesse
ponto. Continuaremos nossa
luta por igualdade e represen-
tatividade", disse.

Também participaram da
solenidade os deputados es-
taduais Soldado Fruet (PROS),
Tiago Amaral (PSD) e Soldado
Adriano José (PP), o secretá-
rio da Justiça, Família e Traba-
lho, Rogério Carboni, demais
autoridades e representantes
da sociedade civil organizada.

Por Eduardo Santana ALEP

dores e muitas outras lideran-
ças. São todos trabalhadores
exemplares", disse.

Representando todos os
homenageados, o técnico em
eletrotécnica industrial, José
Joaquim Rodrigues, ressaltou
em seu discurso a necessida-
de da ampliação de políticas

de criação e manutenção de
empregos no país. "Nós traba-
lhadores precisamos ser mais
reconhecidos. Estamos pas-
sando dificuldades para arcar
com os custos do dia, as nos-
sas dívidas. Precisamos de go-
vernantes que olhem também
para a classe trabalhadora.

Todo o trabalhador tem seu
valor e contribui com toda a
nação", apontou.

Para o vice-governador do
Paraná, Darci Piana, o Dia In-
ternacional do Trabalhador é
uma data que precisa ser mui-
to comemorada em todo o es-
tado. "Somos todos trabalha-

No dia  10/05, a Cidade Mãe
do Paraná receberá a Copa
Mundo do Futsal, maior even-
to do mundo da modalidade
que contará com equipes de
diversos países e para garantir
uma experiência incrível a to-
dos os presentes, a Arena Al-
bertina Salmon contará com
um espaço adaptado para pes-
soas com transtorno do espec-
tro autista (TEA).

O espaço que será total-
mente personalizado para re-
ceber este público, contará

Copa Mundo do Futsal terá espaço adaptado para
Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)O espaço será personalizado para receber este público

com protetores auriculares
para atender àqueles com hi-
persensibilidade auditiva, ga-
rantindo isolamento acústico
e além disso, profissionais da
Secretaria Municipal de Edu-
cação (SEMEDI) estarão a dis-
posição no local para supervi-
sionar e atender às necessida-
des de todos os presentes.

É necessário que a pessoa
com TEA seja cadastrada, bem
como o acompanhante, atra-
vés do link https://forms.gle/
DTfgAm17yp6tRsFE6.
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Diretor proprietário do Jornal Tribuna do Litoral recebe
homenagem na Sessão Solene do dia do Trabalho na ALEP

 A 27ª sessão Solene
em homenagem ao dia
do trabalhador   aconte-
ceu no dia 02 de maio
com início às 19 horas na
ALEP, onde foram home-
nageados 800 trabalha-
dores  do estado do Pa-
raná, sendo que 60 rece-
beram a homenagem  no
Plenário da Assembleia.

 O jornalista Carlos
Henrique Mora Diretor e
proprietário do Jornal e
do site Tribuna do Litoral
recebeu a homenagem
das mas do vice-gover-
nador Darci Piana e do
presidente da Fotrapar e
da CFTB, Walter Cézar
dos Santos. Para Carlos
Mora"....essa homena-
gem, mostra o quanto
esses 30 anos do jornal
Tribuna do Litoral tem
feito a diferença no lito-
ral e no estado do Para-
ná..."

Vice-governador Darci Piana, Carlos Mora e Walter Cézar dos Santos
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Com o objetivo de evitar a
destruição da área de prote-
ção ambiental APA Guaratuba,
a Prefeitura de Guaratuba por
meio da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente em con-
junto com agentes do bata-
lhão da Polícia Ambiental com
sede no Município, durante o
monitoramento em área do
bairro Castel Novo, identificou
uma construção sendo ergui-
da de forma irregular.

Ao abordar as pessoas que
estavam no local foi possível
identificar o responsável pela
construção. O mesmo foi con-
duzido a sede do batalhão da
Polícia Ambiental para elabo-
ração do Termo Circunstancia-
do e para maiores informa-

Prefeitura e Polícia Ambiental evitam construção irregular
em área de Proteção Ambiental no Município de Guaratuba-PR

midade com Artº 48 do Decre-
to 6514/2008 "Impedir ou difi-
cultar a regeneração natural
de florestas ou demais formas
de vegetação nativa em uni-
dades de conservação" no va-
lor de R$ 5.000,00. O material
foi recolhido pela Secretaria
de Obras e Infraestrutura.

Ressaltamos a importância
de procurar os órgãos ambien-
tais antes de adquirir seu ter-
reno ou construir, evitando
assim fraudes ou problemas.

A região segue monitorada
para evitar novas degradações
ambientais e novas constru-
ções irregulares.

Denúncias podem ser fei-
tas pelo telefone (41) 3472-
8647.

ções. A obra foi embargada
pela construção em local irre-

gular sem autorização dos ór-
gãos competentes - área de

proteção ambiental. Foi lavra-
do o auto infração em confor-
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Antonina presente na EX-
POINGÁ, com a apresentação
de folders e materiais de di-
vulgação do nosso município
no stand da Paraná Turismo.

Exposição Feira Agropecu-
ária, Industrial e Comercial de
Maringá apresenta o diferen-
cial competitivo dos principais
setores da economia brasilei-
ra, movimentando nas últi-
mas edições em torno de 600
milhões de reais em negóci-
os, com um público superior a
500 mil visitantes em 11 dias
de evento. A EXPOINGÁ conta
com a presença das melhores
marcas de equipamentos e
implementos agrícolas, auto-
móveis, as últimas tecnologi-
as e pesquisas, ciência e de-
senvolvimento genético, ino-
vações e tendências para o
campo e, ainda, entreteni-
mento, cultura, gastronomia,
turismo e eventos técnicos.

Antonina participa da Expoingá

A Parceria entre a Paraná
Turismo e a Prefeitura Muni-

cipal de Antonina, através da
Secretaria de Turismo, Cultu-

ra e Patrimônio Histórico pos-
sibilitou com que a nossa ci-

dade esteja sendo divulgada
de 05 a 15 de maio.
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CULINÁRIA

INGREDIENTES
- Água - 110 ml
- Fermento de padeiro

fresco - 10 gr
- Farinha - 200 gr
- Brócolis cozidos - 80 gr
- Azeite - 10 ml
- Sal - 1 colher de café
- Abacate - 1
- Cogumelos em lata

200 gr
- Queijo mozarela - 70 gr
- Leite magro - 2 colheres

de sopa
- Salsa - 20 folhas
- Pimenta - 1 pitada

PREPARAÇÃO
1. Coloque, numa peque-

na tigela, a água e o fermen-
to. Envolva delicadamente
até diluir. Adicione, de se-
guida, o azeite, o sal e a fari-
nha e amasse, incorporando
os ingredientes.

2. Junte os brócolos tri-
turados e envolva bem.
Amasse, com as mãos, até
obter uma massa fofa e ho-
mogénea.

3. Tape a tigela com pelí-
cula aderente e reserve à
temperatura ambiente até
dobrar de volume.

4. Coloque a massa numa
bancada polvilhada com um
pouco de farinha e tenda-a
com um rolo da massa, es-

Pizza de cogumelos e
abacate com base de

brócolis e molho de queijo

tendendo-a até obter um cír-
culo.

5. Transfira a massa para
uma forma de pizza untada
com azeite e polvilhada com
um pouco de farinha. Leve ao
forno a cozinhar.

6. Retire a base da massa
do forno e sobreponha-lhe
os cogumelos e o abacate
descascado em tiras largas e
reserve no forno.

7. Leve uma panela ao
fogo com o leite e com o quei-
jo mozarela, mexendo sem-
pre. Quando o queijo derre-
ter, verta-o sobre a pizza.
Tempere com pimenta e de-
core com a salsa. Sirva de
imediato.

DICAS
Polvilhe a pizza com 30

gramas de azeitonas pretas
descaroçadas em rodelas e/
ou com 20 gramas de pi-
nhões. Se preferir, para enri-
quecer a pizza, pode adicio-
nar três tomates-cereja em
metades e regar com um fio
de azeite.

Como forma de ampliar o
policiamento especial no en-
frentamento a roubos e cri-
mes violentos, como a tenta-
tiva de um assalto a uma em-
presa de transporte de valo-
res em Guarapuava, na região
central, em abril, a Polícia Mi-
litar do Paraná (PMPR) con-
cluiu a formação de 16 polici-
ais no Curso de Capacitação de
Atirador Designado Policial.
São atiradores de alta perfor-
mance. É a primeira vez que a
corporação realiza uma ação
do tipo no Estado.

Os policiais formados inte-
gram o Batalhão da Polícia de
Choque (BPChoque), com atu-
ação em Curitiba e região, e
passam a responder como ati-
rador designado, também
chamado de policial operador.
Ou seja, a partir do conheci-
mento de tiro e balística, pas-
sam a ser responsáveis pela
proteção de sua equipe. Têm
também a capacidade de rea-
lizar um disparo de média dis-
tância (até 300 metros) de for-
ma precisa e controlada. Ge-
ralmente esses policiais por-
tam um fuzil e estão à frente
do time.

Foram ministradas cerca de
95 horas de aulas no total, com
foco no desenvolvimento de
habilidades específicas nas
áreas de doutrina e emprego
do atirador; teoria e prática
sobre miras abertas e optrô-

Para ampliar proteção à população, PMPR
forma policiais no curso de Atirador DesignadoSão atiradores de alta performance. Os 16 policiais formados integramo Batalhão da Polícia de Choque (BPChoque) e passam a respondercomo atirador designado. Ou seja, passam a ser responsáveis pela proteçãoda equipe, com a capacidade de realizar disparos de média distância(até 300 metros) de forma precisa e controlada.

FOTO: PMPR

Encerramento do Curso de Capacitação de Atirador Designado Policial

nicas; posições de tiro; balísti-
ca; armamento; e equipamen-
to do atirador. O curso termi-
nou na sexta-feira (06), na
sede do Batalhão de Opera-
ções Policiais Especiais (Bope),
em Piraquara, na Região Me-
tropolitana de Curitiba.

A intenção da PMPR é mi-
nistrar mais três cursos do tipo
ainda neste ano, com abertu-
ra de vagas para o interior do
Estado, formando no mínimo
mais 50 atiradores.

REALIDADE
Comandante do Batalhão

de Operações Policiais Espe-
ciais (Bope), o tenente-coro-
nel Sérgio Silva ressaltou que
o emprego do conceito é uma
realidade no cotidiano das
polícias de todo o Brasil - for-
mação que se tornou ainda
mais necessária em razão da
necessidade de proteção às
cidades contra crimes a insti-
tuições financeiras e transpor-
tadoras de valores, como o ata-
que à Guarapuava.

"Para o Bope estar à frente
desta doutrina não é apenas
honroso, mas uma responsa-
bilidade. O objetivo principal
é criar mais um alicerce nos
objetivos da Polícia Militar do
Paraná, que são proteger a
vida e aplicar a lei", disse.

"Começamos a planejar
esse curso ainda no ano pas-
sado, bem antes do que ocor-

reu em Guarapuava, e a ideia
é intensificar as formações",
acrescentou o capitão Paulo
Alexandre Rodrigues, subco-
mandante do Bope.

Para 2º Sargento João Ricar-
do de Castilho Pereira Neto,
com formação em várias esco-
las de tiro de precisão e um
dos instrutores do curso, esse
é um conceito oriundo das for-
ças especiais da segurança pú-
blica que entrou de vez na re-
alidade policial.

"Esse atirador porta um fu-
zil de assalto e munição co-
muns e com aparelho óptico
adequado. Mas pelo fato de
ter alta performance, permite
garantir a segurança da equi-
pe e se necessário neutralizar
ameaças a outras pessoas",
afirmou.

O 1º tenente Eduardo Ken-
di Fujioka Gritten, da Rondas
Ostensivas de Natureza Espe-
cial (Rone), foi um dos alunos
do curso. Segundo ele, a for-
mação é um grande avanço no
conceito tático das equipes
operacionais no combate à cri-
minalidade.

"Os bandidos dificultam as
estratégias e as respostas po-
liciais, por isso as aulas foram
muito importantes. Pudemos
avançar nos estudos e colocá-
los em prática, realizando dis-
paros precisos e seguros em
distâncias de 50, 100 e quase
300 metros", destacou.
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O setor portuário é funda-
mental para o orçamento de
prefeituras no Litoral do Para-
ná. Em Paranaguá, 15% de tudo
que é arrecadado pelo muni-
cípio vem de empresas que
atuam no porto. Em 2021, 56%
dos valores pagos em Impos-
to Sobre Serviços (ISS) vieram
da atividade. Em Antonina, a
participação chegou a 59%.

"Os portos são grandes in-
dutores do desenvolvimento.
O dinheiro gerado no paga-
mento do imposto deve ser
aplicado, pelas prefeituras,
nas despesas do município,
serviços e melhorias para o ci-
dadão", afirma o diretor-pre-
sidente da Portos do Paraná,
Luiz Fernando Garcia.

A destinação dos recursos
do ISS é determinada pela
Constituição Federal, sendo
60% de forma livre, como a
folha salarial de servidores e
investimentos em obras, en-
quanto 25% são destinados à
educação e 15% à saúde.

PARANAGUÁ
A arrecadação da Prefeitu-

ra de Paranaguá chegou a R$

Setor portuário contribui com mais da metade
da arrecadação do ISS de Paranaguá e AntoninaEm 2021, somente o ISS recolhido por Paranaguá ligado à atividade portuária chegoua 56% do total, enquanto que em Antonina a arrecadação com o imposto alcançou 59%.

667 milhões em 2021, de acor-
do com a Secretaria Municipal
da Fazenda. Deste total, R$
96,5 milhões foram pagos por
empresas diretamente ligadas
ao porto. Segundo o secretá-
rio Maurício Coutinho, a arre-
cadação deu suporte no com-
bate à pandemia. "Os valores
foram fundamentais para as
questões ligadas ao enfrenta-

mento do coronavírus e o mu-
nicípio conseguiu aplicar
21,86% da arrecadação na área
de saúde", diz. "Os recursos
livres advindos do ISS também
deram suporte a inúmeros in-
vestimentos de infraestrutu-
ra e pavimentação".

Além dos impostos, os por-
tos movimentam a economia
local com emprego e renda.

Dados do Ministério do Traba-
lho apontam que a atividade
portuária é a maior geradora
de empregos na cidade e, to-
dos os meses, injeta R$ 33 mi-
lhões em salários.

"As diversas atividades in-
tegradas, necessárias ao com-
plexo portuário, geram um
grande impulso na economia
e refletem no comércio, in-

dústria, serviços, impulsio-
nando um ciclo positivo que
contribui para o desenvolvi-
mento da cidade", explica o
presidente da Associação Co-
mercial, Industrial e Agrícola
de Paranaguá, Eloir Martins.

ANTONINA
Em Antonina, a participa-

ção do setor portuário na ar-
recadação municipal é ainda
maior. De acordo com a Secre-
taria Municipal de Finanças, no
último ano a prefeitura arre-
cadou R$ 7,6 milhões em ISS -
só o setor portuário respondeu
por R$ 4,5 milhões. O imposto
representa cerca de 6% da ar-
recadação total do município,
em torno de R$ 76 milhões.

Para o prefeito José Paulo
Vieira Azim, o porto tem im-
pacto direto na vida de quem
mora na cidade. "A atividade
gera centenas de empregos
diretos e indiretos, trazendo
renda para muitas famílias,
que realizam suas compras no
comércio. Além disso, com os
valores do ISS são pagas mui-
tas das despesas correntes do
município", destaca.
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O Procon-PR alerta os
consumidores sobre as no-
vas regras da Agência Naci-
onal de Petróleo (ANP) para
apresentação de preços pe-
los postos de combustíveis,
que entraram em vigor no
dia 07 de maio.

O órgão é vinculado à
Secretaria de Estado da Jus-
tiça, Família e Trabalho (Se-
juf).

De acordo com o secre-
tário Rogério Carboni, a Re-
solução da ANP que deter-
mina que os postos usem
dois dígitos após a vírgula na
apresentação dos preços
dos combustíveis deve tra-
zer uma maior clareza para
o consumidor.

"Essa é a forma utilizada
em todos os produtos e ser-
viços ofertados no merca-
do", disse.

Já nas bombas de abas-
tecimento ainda é possível
a utilização dos três dígitos
após a vírgula, desde que o
terceiro dígito seja o zero.
Claudia Silvano, diretora do

Procon-PR orienta sobre as novas regras
para apresentação dos preços dos combustíveisNova Resolução da Agência Nacional de Petróleo (ANP) que entraram em vigor no dia  07 de maiodetermina que os postos usem apenas dois dígitos após a vírgula na apresentação dos preços.

Procon-PR, alerta que os con-
sumidores devem ficar aten-
tos e conferir com cuidado a
nota fiscal no momento de
pagar pelo abastecimento,
verificando se o terceiro dígi-
to que vem na nota também é
igual a zero.

"Caso o terceiro dígito seja
diferente de zero, o consumi-
dor pagará um valor maior do
que o anunciado. Por exem-
plo, se o litro da gasolina
custar R$ 6,99, o consumidor
deverá pagar, por 10 litros,
o valor de R$ 69,90. Se a co-

brança considerar o tercei-
ro dígito e esse for diferen-
te de zero - R$ 6,999, o va-
lor total a pagar será R$ 69,99,
ou seja, nove centavos a mais",
explicou.

Se o consumidor encontrar
alguma irregularidade quanto

às novas regras, deve de-
nunciar o estabelecimento.

REGRAS
Os preços deverão ser

exibidos com duas casas de-
cimais tanto no painel de
preços quanto nos visores
das bombas abastecedoras.
Contudo, nas bombas, a
ANP irá consentir que o ter-
ceiro dígito seja mantido,
desde que seja "zero" e fi-
que travado no momento
do abastecimento.

Dessa forma, os postos
não precisarão trocar os
módulos das bombas, o que
poderia acarretar custos aos
agentes econômicos. Como
a terceira casa decimal es-
tará zerada e travada, o ob-
jetivo de dar clareza aos
consumidores fica mantido.

Não há impactos previs-
tos no valor final dos preços
dos combustíveis devido a
essa mudança, pois ela não
trará custos relevantes aos
revendedores e nem restri-
ções aos preços praticados.
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PARABÉNS ANIVERSARIANTES
DESTA EDIÇÃO. FELICIDADES!

CARLOS PESSA
DIA 04 DE MAIO

JAIR ALBERTO REHFELD
DIA 08 DE MAIO

KARINA JACOMEL
DIA 09 DE MAIO

FRANCISCA ODETE
DIA 10 DE MAIO

ROGERIO PONTES
DIA 11 DE MAIO

TINA MACHADO
DIA 11 DE MAIO

MOUFID ABDELAZIZ
DIA 11 DE MAIO

NOELI IORES
DIA 17 DE MAIO

LUCIANE NOVISK
DIA 23 DE MAIO

EDGAR ROSSI
DIA 30 DE MAIO

SIMONE ALVES
DIA 26 DE MAIO

JOSÉ PAIVA
DIA 25 DE MAIO

ALINE COSTA VERNER
DIA 07 DE MAIO

SIRLEI HEY
DIA 16 DE MAIO

CLEONICE SILVA
DO NASCIMENTO
DIA 19 DE MAIO

DANIELY SAUER
DIA 23 DE MAIO

BIANCA MENDES
DIA 25 DE MAIO

CARLOS HENRIQUE MORA
DIA 27 DE MAIO

JEFERSON SOUZA
DIA 26 DE MAIO

LUCAS EMANUEL DIAS
PEREIRA - DIA 06 DE JUNHO
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O prefeito Zé da Ecler se
reuniu nesta sexta-feira (6)
com representantes da APP
Sindicato. Na pauta da reu-
nião, que aconteceu no gabi-
nete do Executivo, foram abor-
dadas diversas pautas de inte-
resse para os professores da
rede municipal.

As reivindicações da classe
foram repassadas ao prefeito
e ao secretário municipal de
Educação, Mário Braga. Ficou
acordado que um novo encon-
tro acontecerá na próxima
quinta-feira (12), com o obje-
tivo de apresentar melhorias
reais para a carreira dos docen-
tes.

Para discutir as solicitações dos professores de Matinhos,
o prefeito recebe representantes da APP Sindicato
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As audiências públicas da
Nova Ferroeste começam no
dia 16 de maio em Dourados,
no Mato Grosso do Sul, e no
dia 18 desse mês aportam em
Guaíra para começar o diálogo
com a população paranaense.
Para ampliar a participação
social, o Governo do Estado
disponibiliza um site, criado
especialmente para as audi-
ências públicas, bem como re-
des sociais e uma central tele-
fônica para informar e tirar
dúvidas sobre o projeto da
Nova Ferroeste.

Através do site é possível
enviar mensagens e agendar
a participação nas audiências
públicas híbridas, principal-
mente para pessoas que não
moram nas cidades que rece-
berão os eventos (além de
Dourados e Guaíra, serão em
Cascavel, Paranaguá, São José
dos Pinhais, Guarapuava e Ira-
ti). Quem se interessar vai po-
der acompanhar a realização
ao vivo pelo site http://
www.audienciasnovaferroeste.com.br
ou presencialmente.

As audiências são uma das
etapas da obtenção da Licen-
ça Prévia Ambiental (LP) re-
querida junto ao Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama). Nestes encon-
tros, o resultado do Estudo de
Impacto Ambiental, executa-
do pela Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (FIPE)
no ano passado, será apresen-
tado para os moradores dos
municípios do traçado.

A Nova Ferroeste vai ligar
por trilhos Paranaguá a Mara-
caju, no Mato Grosso do Sul,
num traçado de 1,3 mil quilô-
metros, por isso da participa-
ção do estado vizinho. Há pre-
visão da construção de um ra-
mal entre Cascavel e Foz do
Iguaçu que vai permitir a cap-
tação de carga do Paraguai e
da Argentina. Cada audiência
terá uma área de abrangência,
definida pelo Ibama, de acor-
do com a proximidade do mu-
nicípio escolhido como sede.
O Governo do Paraná vai dis-
ponibilizar o transporte para
os moradores das cidades vi-

Nova Ferroeste lança site e redes sociais para
as audiências públicas; veja como participarO Estudo de Impacto Ambiental (EIA) será apresentado em sete audiências públicas híbridas de 16 a 27 de maio. Canaisde comunicação estão no ar para tirar dúvidas e informar a população dos 49 municípios interceptados peloempreendimento que vai ligar o Porto de Paranaguá a Maracaju, no Mato Grosso do Sul, por trilhos.
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zinhas, contidas no traçado do
empreendimento, que dese-
jarem ir pessoalmente à audi-
ência. Ônibus e vans vão levar
e trazer os grupos aos pontos
de encontro informados no
site oficial. O agendamento é
feito diretamente na platafor-
ma. No portal também está o
cronograma, os locais, horári-
os e endereços de todas as
audiências. No momento da
audiência, o auditório virtual
vai ter acesso à transmissão ao
vivo do encontro. Quem optar
pela participação remota, terá
a opção de enviar perguntas
em tempo real, que serão res-
pondidas durante a audiência
ou posteriormente, depen-
dendo do volume total de
questões e da sua complexi-
dade.

Os comentários, críticas e
sugestões já podem ser regis-
trados em qualquer canal de
comunicação. O Estudo de Im-
pacto Ambiental (EIA), com
mais de 3 mil páginas e o Rela-
tório de Impacto Ambiental,
também estão na plataforma
e podem ser baixados inte-
gralmente. A construção e
operação da Nova Ferroeste
vão mudar a rotina de milha-
res de pessoas em oito muni-
cípios do Mato Grosso do Sul e
41 do Paraná. Uma equipe
composta por dezenas de pro-
fissionais dos governos do Pa-

raná e Mato Grosso do Sul, bi-
ólogos, engenheiros e técni-
cos do Ibama vai explicar de-
talhes dos efeitos da instala-
ção da ferrovia. Para Luiz Hen-
rique Fagundes, coordenador
do Plano Estadual Ferroviário,
esse é um momento chave
para que a sociedade possa
fazer suas contribuições. "Es-
tamos dando amplo acesso à
sociedade civil, que vai poder
participar de forma virtual ou
presencial das audiências pú-
blicas. No site disponibiliza-
mos todos os estudos e os re-
latórios. Existem vários meios
pelos quais as pessoas já po-
dem eliminar dúvidas sobre o
tema. É fundamental que a
sociedade estude, avalie e
pense sobre o tema nesse
momento", afirmou.

ACESSIBILIDADE
Os locais das audiências

também foram pensados para
terem acessibilidade. Eles
possuem rampas e banheiros
que atendem aos participan-
tes com essas necessidades.
No momento do evento, ha-
verá ainda uma versão do ma-
terial informativo em braile,
bem como serviço de auxílio
para pessoas com deficiência.
Durante a realização, será fei-
ta a tradução simultânea para
a Língua Brasileira de Sinais.

O site também disponibili-

za a tradução do conteúdo para
Libras. Um software gratuito
auxilia cegos ou pessoas com
baixa visão a navegar pelo
conteúdo com auxílio de uma
voz sintética. Outro dispositi-
vo transforma o texto escrito
em áudio.

ACESSE OS CANAIS
DE COMUNICAÇÃO:
Site: http://www.

audienciasnovaferroeste.com.br/
E-mail: contato@

audienciasnovaferroeste.com
Central telefônica

0800 900 0056
WhasApp (41) 99215-5783

Instagram
@audienciasnovaferroeste

Facebook:
audienciasnovaferroeste

MUNICÍPIOS COM
TRANSPORTE GRATUITO
PARA AS AUDIÊNCIAS:

16.05 - Dourados
Maracaju, Itaporã, Caarapó e
Amambai

18.05 - Guaíra
Iguatemi, Eldorado, Mundo
Novo, Nova Santa Rita e Terra
Roxa

19.05 - Cascavel
Maripá, Toledo, Assis Cha-
teaubriand, Tupãssi, Vera Cruz
do Oeste, Santa Tereza do
Oeste, Medianeira, MAtelân-
dia, Céu Azul, Santa Terezinha
de Itaipu, São Miguel do Igua-

çu, Catanduvas, Campo Boni-
to, Ibema, Nova Laranjeiras e
Guaraniaçu

23.05 - Paranaguá
Morretes

24.05 - São José dos Pinhais
Balsa Nova, Contenda, Lapa,
Araucária, Mandirituba e Fa-
zenda Rio Grande

26.05 - Guarapuava
Laranjeiras do Sul, Cantagalo,
Marquinho, Goioxim, Candói e
Inácio Martins

27.05 - Irati
São João do Triunfo, Fernan-
des Pinheiro e Porto Amazo-
nas

LISTA DOS MUNICÍPIOS,
DATAS E LOCAIS DAS

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS:
16.05 - Dourados

Local: Sindicato Rural de Dou-
rados
Endereço: Rua Valério Fabia-
no, 100, Jardim Alhambra
Horário: 19h

18.05 - Guaíra
Local: Salão Navegantes
Endereço: Avenida Coronel
Otavio Tosta, s.n, Centro
Horário: 19h

19.05 - Cascavel
Local: Unioeste
Endereço: Rua Universitária,
n° 2069, Bairro Universitário
Horário: 19h

23.05 - Paranaguá
Local: Complexo Turístico
Mega Rocio
Endereço: Pç. Thomas Shehan,
s.n, Bairro Rocio
Horário: 19h

24.05 - São José dos Pinhais
Local: Ginásio de Esportes Max
Rosenmann
Endereço: Avenida Rui Barbo-
sa, nº 4.997, Bairro Afonso
Pena
Horário: 19h

26.05 - Guarapuava
Local: Centro de Eventos Cida-
de dos Lagos
Endereço: Avenida dos Lagos,
nº 2.750, Bairro Cidade dos La-
gos
Horário: 19h

27.05 - Irati
Local: Pavilhão de Exposições
Parque Aquático
Endereço: Rua Adão Panka, n°
250, Bairro Rio Bonito
Horário: 19h

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

WHATS (41) 99696-8905 TIM
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Um modelo de drone com
capacidade para o transporte
de até 10 quilos de carga e al-
cance que pode chegar a 300
quilômetros foi apresentado
nesta semana ao comando do
Batalhão de Polícia Militar de
Operações Aéreas (BPMOA).
O encontro entre os integran-
tes da PM e os representantes
da fabricante do equipamen-
to foi promovido pela Supe-
rintendência Geral de Inova-
ção (SGI), órgão vinculado à
Casa Civil, que faz a ponte en-
tre as iniciativas inovadoras
do mercado e o Poder Públi-
co.

"Essa troca de experiênci-
as é excelente para a evolu-
ção do grupamento aéreo do
Estado, que é moderno e ino-
vador. Somos tidos como refe-
rência no País, isso nos enche
de orgulho", afirmou o tenen-
te-coronel Júlio Cesar Pucci,
comandante do BPMOA.

O superintendente-geral
de Inovação do Estado, André

Governo conhece novo modelo de drone que pode
auxiliar operações da PM e do Corpo de BombeirosO modelo conta com aprovação da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Ele foi apresentadonesta semana ao comando do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).
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Telles, que assumiu a função
há algumas semanas, destacou
a importância do Governo do
Estado ser um facilitador na
recepção dessas novas tecno-
logias, como a de veículos não
tripulados. Segundo ele, os
drones já dão ao Governo re-
cursos nas áreas de segurança
pública, saúde, energia, logís-
tica, infraestrutura e agricultu-
ra, mas esse atendimento
pode ser potencializado.

"Fiquei admirado ao co-
nhecer de perto os avanços
dos veículos aéreos não tripu-
lados na área de segurança
pública no Paraná. A vigilân-
cia por meio de drones é mais
eficaz do que nunca", disse.

Os empresários da Jetwind
afirmaram que escolheram o
Paraná para apresentar o equi-
pamento por ser um Estado
com olhar diferenciado para a
pesquisa, a inovação e a indús-

tria, além de ter muito poten-
cial para os diferentes usos do
modelo que produzem na agri-
cultura, proteção dos recursos
naturais e gestão de tráfego.

Eles conheceram outros
equipamentos e o sistema
operacional usados pelas equi-
pes da Polícia Militar, que fa-
zem salvamentos aquáticos e
terrestres, buscas e resgates
aeromédicos, combate a in-
cêndios e auxílio à Defesa Ci-
vil. Esses aparelhos também
prestam apoio em grandes
eventos, acompanhamentos
táticos, escoltas, além das
operações de saúde, incluin-
do o transporte de órgãos e
tecidos para transplante.

Para o engenheiro e funda-
dor da empresa, Thiago Giglio,
o encontro ajuda o Estado a se
inteirar de uma nova tecnolo-
gia. "Ficamos honrados com a
recepção do Governo do Para-
ná, reconhecido pelo seu in-
centivo verdadeiro à inova-
ção, espírito observado em

toda a equipe que nos apre-
sentou as iniciativas e o de-
senvolvimento tecnológico
que promovem", afirmou. "A
aviação da PM do Paraná é um
centro de excelência em ope-
rações aéreas. Vemos plena
capacidade de cooperar".

A empresa, integrante da
Associação Brasileira das In-
dústrias de Materiais de Defe-
sa e Segurança, está sediada
em São Paulo. Giglio também
citou o interesse da empresa
em fabricar o modelo no Para-
ná. Segundo ele, quase todas
das peças serão produzidas
em território nacional, o que
vai garantir mais rapidez na
substituição do equipamento,
além da criação de um local de
suporte, manutenção e treina-
mento de pessoal.

O modelo operado pela
empresa conta com aprovação
da Anac (Agência Nacional de
Aviação Civil). A autonomia
(tempo de voo) é de 35 minu-
tos.

O volume de granéis sólidos
embarcado pelo Corredor de Ex-
portação do Porto de Parana-
guá foi 7,4% maior no primei-
ro quadrimestre deste ano,
comparado ao mesmo período de
2021. Em 2022, de janeiro a abril,
5.975.114 toneladas de soja, fa-
relo, trigo e milho saíram pelo
complexo. Nos mesmos meses do
ano passado, foram 5.561.822
toneladas.

"Os principais responsáveis
pela alta foram farelo de soja e
milho carregados pelos três ber-
ços que compõem o corredor",
explica o diretor-presidente da
Portos do Paraná, Luiz Fernando
Garcia.

Em percentual, o maior au-
mento ocorreu nos embarques de
milho, com alta de 35%: 798.152
toneladas neste ano e 591.538
toneladas em 2021.

Em volume, pesaram os em-
barques de farelo de soja. Enquan-
to no ano passado as exportações
somaram 1.288.261 toneladas,
nos últimos quatro meses foram
1.551.553 toneladas - 20,4%
mais.

De soja em grão, neste ano, o
volume somou 3.592.513 tonela-
das, apenas 75.510 toneladas a
menos que no ano passado
(3.668.023 toneladas).

O trigo, um produto que cos-
tuma ser importado pelo Porto de

Embarques pelo Corredor de Exportação do
Porto de Paranaguá crescem 7,4% no quadrimestreDesempenho é de janeiro a abril deste ano, em comparação ao primeiro quadrimestre de 2021. Farelo de soja e milhoforam os principais responsáveis pelo aumento. No período, 102 navios atracaram no complexo para carregar grãos.

gistrado em abril foi quase 247%
maior que o registrado no mês
anterior.

COREX
O sistema paranaense de em-

barque de granéis é único no Bra-
sil. A carga pode ser embarcada
simultaneamente por três berços
de atracação e é possível que um
mesmo navio receba mercadori-
as de diferentes produtores, in-
clusive dos pequenos. Atualmen-
te, nove terminais privados ou
arrendados operam no Corredor:
AGTL Cargill, Centro Sul, Cimbes-
sul, Coamo I e II, Cotriguaçu, In-
teralli, Louis Dreyfus e Rocha. Jun-
tos, eles somam 1,025 milhão de
toneladas de capacidade global.

Além disso, cinco silos públi-
cos também estão interligados
ao complexo: um vertical, com
capacidade estática de 100 mil
toneladas, e quatro horizontais,
com capacidade total de 60 mil
toneladas. Por estes, operam Céu
Azul, Grano Logística, Gransol,
Marcon, Sulmare, Tibagi e Trans-
golf, que trabalham com diversos
exportadores menores.

NAVIOS
No primeiro quadrimestre

deste ano 102 navios atracaram
no complexo para carregar grãos
- sete a mais que em 2021, no
mesmo período.

Paranaguá, teve um pequeno sal-
do de exportação pelo Corredor
Leste. Em fevereiro, neste ano,
32.805 toneladas foram embar-
cadas, mais que o dobro das 14

mil toneladas registradas no mes-
mo mês, em 2021.

No ano passado, nos meses de
março e abril, não houve embar-
que de milho pelo Corredor de

Exportação do porto paranaen-
se. Já em março e abril deste ano,
107.232 e 371.992 toneladas do
grão, respectivamente, saíram
pelos três berços. O volume re-

Volume de granéis embarcado a leste do Porto de Paranaguá aumenta 7,4% no 1º quadrimestre do ano

CONFIRA TABELA POR PRODUTO E MÊS
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