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Portos do Paraná devem receber
cerca de R$ 2,3 bilhões em
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Nova Diretoria do Conselho
da Comunidade é eleita

Nova Ferroeste é incluída na Iniciativa de
Mercados Sustentáveis da Coroa Britânica
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Nova Ferroeste é incluída na Iniciativa de Mercados Sustentáveis da Coroa Britânica

R$ 2,3 bilhões devem ser investidos nos portos
do Paraná até 2024. Na foto, Porto de Paranaguá
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EXPEDIENTE

Nesta semana, o site Poder 360, comandado pelo
experiente jornalista Fernando Rodrigues, ex-Fo-
lha de S.Paulo por mais de 25 anos e ex-correspon-
dente em Nova Iorque e Washington, confirmou
que "no Paraná, a disputa pode ser decidida já no
1º turno". Ainda conforme o Poder 360, Paraná,
Bahia e Pará são os únicos estados em que não deve
ocorrer segundo turno.

Outro veículo que também destacou a liderança
de Carlos Massa Ratinho Junior, de acordo com a
última pesquisa divulgada nesta semana, foi o Diá-
rio do Poder, do jornalista e colunista da Rádio Band
News FM Cláudio Humberto. Em março desse ano,
a revista Veja já tinha apontado a ampla vantagem
do governador sobre seus adversários e a possibili-
dade de vitória sem qualquer necessidade de 2º
turno.

PESQUISA IRG CONFIRMA CONSOLIDAÇÃO
DE RATINHO JUNIOR, ENQUANTO

ROBERTO REQUIÃO  PERMANECE ESTAGNADO
No dia 18/05, o instituto de pesquisa IRG trouxe

nova rodada sobre a intenção de voto para gover-
nador no Paraná. Carlos Massa Ratinho Junior atin-
giu 62% dos votos válidos, no cenário contra Rober-
to Requião, Flavio Arns e César Silvestri Filho. No

Projeção de vitória no 1º turno de
Ratinho Junior é destaque na imprensa

Levantamento da IRG Pesquisa com eleitores do
Paraná, divulgado no  dia 19/05, mostrou o presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) com 42,9% das intenções de
voto. O petista Luiz Inácio Lula da Silva estava com
35%. Em terceiro aparecia Ciro Gomes (PDT), com
5,1%, e na sequência o ex-governador paulista João
Doria (PSDB), com 3,3%. Veja a seguir o resultado
completo para a sondagem do primeiro turno da dis-
puta presidencial no Paraná.

Jair Bolsonaro (PL) .................................. 42,9%
Lula (PT) ..................................................... 35%
Ciro Gomes (PDT) ..................................... 5,1%
João Doria (PSDB) ..................................... 3,3%
Simone Tebet (MDB) ................................ 1,6%
André Janones (Avante) .......................... 0,9%
Pablo Marçal (Pros) .................................. 0,0%
Felipe d'Avila (Novo) ............................... 0,5%
Nenhum/branco/nulo .............................. 6,9%
Não sabem ................................................ 2,9%

QUEM ESTÁ LIDERANDO A DISPUTA
PARA GOVERNADOR E SENADOR NO PARANÁ,

SEGUNDO A IRG PESQUISA
Levantamento da IRG Pesquisa com eleitores do

Paraná, divulgado no dia 19 de maio, mostrou o go-
vernador Ratinho Junior (PSD) com 52,8% das inten-
ções de voto na disputa pelo Palácio Iguaçu. O ex-
governador Roberto Requião (PT) estava com 20,2%.
Em terceiro aparecia o senador Flavio Arns (Pode-
mos), com 7,2%.

Como está a disputa para presidente
no Paraná, segundo a IRG Pesquisa

Na corrida pela única cadeira do estado no Sena-
do em disputa nas eleições de 2022, o senador Alva-
ro Dias (Podemos) aparecia na dianteira, com 45%
das intenções de voto. Doutor Rosinha (PT), estava
em segundo, com 9,5%.

PESQUISA ELEITORAL PARA
O GOVERNO DO PARANÁ: 1º TURNO

CENÁRIO 1
Ratinho Junior (PSD) .............................. 52,8%
Roberto Requião (PT) ............................. 20,2%
Flavio Arns (Podemos) ............................. 7,2%
César Silvestre Filho (PSDB) ..................... 2,7%
Professora Ângela Machado (Psol) .......... 1,7%
Nenhum .................................................. 11,3%
Não sabe/não respondeu ........................ 4,2%

CENÁRIO 2 - SEM ARNS
Ratinho Junior (PSD) .............................. 55,3%
Roberto Requião (PT) ................................ 21%
César Silvestre Filho (PSDB) ..................... 3,2%
Professora Ângela Machado (Psol) .......... 2,3%
Nenhum .................................................. 13,6%
Não sabe/não respondeu ........................ 4,6%

PESQUISA ELEITORAL
PARA O SENADO NO PARANÁ

Álvaro Dias (Podemos) .............................. 45%
Doutor Rosinha (PT) ................................. 9,5%
Paulo Martins (PL) .................................... 7,1%
Guto Silva (PP) .......................................... 4,5%
Orlando Pessuti (MDB) ............................. 4,3%
Aline Sleutjes (Pros) ................................ 2,7%
Elton Braz (PCdoB) .................................... 0,7%
Desiree Salgado (PDT) .............................. 0,7%
Nenhum .................................................. 17,9%
Não sabe/não respondeu ........................ 7,6%

METODOLOGIA DA PESQUISA
A pesquisa tem margem de erro de 2,5 pontos

percentuais e nível de confiança de 95%. A IRG Pes-
quisa realizou 1.500 entrevistas com eleitores no
estado do Paraná entre 14 e 17 de maio. A amostra
foi estratificada em cotas de sexo, faixa etária, grau
de escolaridade e renda. A pesquisa foi feita com
recursos próprios e está registrada no Tribunal Su-
perior Eleitoral com o protocolo BR-01607-2022.

Por Gazeta do Povo

segundo cenário, quando o nome do senador do Po-
demos é retirado, o atual governador atinge impres-
sionantes 67%, com mais de 40 pontos de vantagem
sobre o segundo colocado, Roberto Requião, que
permanece estagnado nas pesquisas. A pesquisa IRG

foi a quarta a ser registrada no Tribunal Superior
Eleitoral, em conformidade com a legislação. Em
todos os levantamentos, Carlos Massa Ratinho Ju-
nior aparece disparado em primeiro lugar.

Fonte : Blog do Tupan
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Prevenção das doenças e cuidados com a família
Para reforçar a prevenção, algumas medidas podem ser toma-

das no cuidado pessoal e com a família:
- Utilize repelente.
- Cubra a maior parte do corpo com roupas claras quando possí-

vel.
- Coloque telas em janelas e portas.
- O mosquito possui hábitos diurnos, sobretudo ao amanhecer e

ao entardecer. Por isso, é importante reforçar a atenção nesse
período. Mas atenção: o mosquito é oportunista e pode picar à
noite também.

Cuidados com crianças de até 2 anos:
- Proteja o ambiente com telas em janelas e portas, e procure

manter o bebê com uso contínuo de roupas que cubram a maior
parte do corpo, como calças e blusas de mangas compridas.

- Mantenha o bebê em locais com telas de proteção, mosquiteiros
ou outras barreiras disponíveis.

- A amamentação é indicada até o segundo ano de vida ou mais,
devendo ser exclusiva nos primeiros seis meses.

- Caso observe manchas vermelhas na pele, olhos avermelhados
ou febre, procure um serviço de saúde.

- Mantenha a vacinação em dia, de acordo com o calendário vaci-
nal da Caderneta da Criança.

OUTRAS POSSÍVEIS FORMAS DE TRANSMISSÃO
É reconhecida a relação direta do mosquito Aedes aegypti na

transmissão do zika. Porém, existem poucas provas a respeito de
outras vias de transmissão.
- SANGUE: tecnicamente, o vírus zika também pode ser transmiti-

do por meio do sangue. Por isso, devem ser mantidas todas as
precauções já estabelecidas para doação e transfusão de san-
gue.

- MÃE-FILHO: também não há muitas provas de transmissão do
zika de mãe para filho durante a gravidez e durante o nascimen-
to. Pesquisas estão sendo feitas a respeito desse tipo de trans-
missão para compreender melhor o modo que o vírus afeta os
bebês.

- TRANSMISSÃO SEXUAL: alguns estudos já indicam a possível pre-
sença do vírus zika no sêmen humano, mas ainda é necessário
obter mais evidências para confirmar se o contato sexual é um
meio de transmissão do zika. Enquanto as dúvidas permanecem,
a prevenção continua sendo a melhor medida para se proteger
do zika e também de outras doenças.

GESTANTES
Enquanto faltam respostas precisas sobre o efeito do vírus zika

na saúde das gestantes e de seus bebês, a precaução é fundamental.

REPELENTES
Grávidas podem e devem utilizar repelentes, desde que aprova-

dos para utilização durante a gravidez. É sempre importante ter a
recomendação médica para a escolha do repelente mais seguro.

DENGUE:
Combate ao mosquito

O novo Informativo Epide-
miológico de Arboviroses da
Secretaria da Saúde (SES) trou-
xe uma atualização dos regis-
tros de dengue no ano regis-
trados no Estado. Entre as in-
formações apresentadas está
a relação dos sintomas mais
comuns entre os quase 11 mil
casos ocorridos no RS, que são
febre, mialgia (dor muscular)
e cefaleia (dor de cabeça).

Esses são os sintomas clás-
sicos da doença. A febre é a
mais comum, ocorrendo em
86% dos registros, seguida da
mialgia (81% dos casos) e ce-
faleia (78%). Em menor esca-
la, os sintomas mais reporta-
dos entre os confirmados são
náuseas (49%), dor nas costas
(41%), dor atrás dos olhos
(33%), vômito (25%), dor nas
articulações (23%), manchas
vermelhas no corpo (17%) e
artrite (13%). Normalmente,
nesses quadros chamados

Febre e dores muscular e
de cabeça são os sintomas

comuns de dengue registrados

clássicos, a primeira manifes-
tação da dengue é a febre alta
(maior que 38°C), de início
abrupto, que geralmente dura
de 2 a 7 dias, acompanhada de
dor de cabeça, dores no corpo
e articulações, além de pros-
tração, fraqueza, dor atrás dos
olhos, e manchas vermelhas
na pele. Também podem acon-
tecer erupções e coceira na
pele. Contudo, podem ocorrer
sinais de alarme, assim cha-
mados por sinalizarem o ex-
travasamento de plasma e/ou
hemorragias que podem levar
o paciente a choque grave e
óbito. A forma grave da doen-
ça inclui dor abdominal inten-
sa e contínua, náuseas, vômi-
tos persistentes e sangramen-
to de mucosas.

COMO É FEITO O
TRATAMENTO DA DENGUE?

O tratamento para infecção
pelo vírus dengue é baseado

principalmente na hidratação
adequada (reposição volêmi-
ca), levando-se em considera-
ção os sintomas apresentados
pelo paciente, assim como no
reconhecimento precoce dos
sinais de alarme.

PARA OS CASOS LEVES
COM QUADRO SINTOMÁTICO

RECOMENDA-SE:
- Repouso relativo, enquan-

to durar a febre
- Estímulo à ingestão de lí-

quidos
- Administração de parace-

tamol ou dipirona em caso
de dor ou febre

- Não administrar ácido ace-
tilsalicílico

- Recomendação ao pacien-
te para que retorne imedi-
atamente ao serviço de
saúde, em caso de sinais de
alarme

FONTE: Unicef e
Secretaria de Saúde

Inhame melhora a imunidade

Que tal um inhame refo-
gado na manteiga  Com pou-
cos ingredientes, o refogado
desse inhame leva manteiga,
cominho e alho, uma combi-
nação simples e deliciosa.
Esse inhame refogado fica
pronto em menos de 30 mi-
nutos e é perfeito para acom-
panhar suas refeições do dia a
dia.  Confira o passo a passo com
fotos de como fazer inhame
refogado simples na mantei-
ga!

INGREDIENTES
-  500 gramas de inhame
-  1 dente de alho
-  ½ colher de chá de comi-

nho

-  3 colheres de sopa de
manteiga

-  sal
-  pimenta
-  água suficiente para cozi-

nhar o inhame
Como fazer Inhame refoga-

do na manteiga:
Separe os ingredientes da

nossa receita do dia, inhame
refogado.

Comece descascando e
cortando o inhame em rode-
las com formato de meia lua.
Coloque em uma panela com
água suficiente para cobrir to-
dos os pedaços e leve para co-
zinhar por 20 minutos.

Dica: o que fazer para tirar
a babá do inhame? Coloque o
inhame cru e descascado em
uma tigela com água e um pou-
co de vinagre e reserve por 10
minutos. Escorra a água e co-
zinhe do jeito indicado.

O ponto ideal é o que fica
macio mas sem se quebrar fa-
cilmente. Dica: use um garfo
ou uma faca para conferir esse

ponto. Agora vamos para o
refogado: leve uma frigidei-
ra ao fogo médio e derreta a
manteiga. Acrescente o alho
picado e em seguida o comi-
nho. Mexa bem.

Logo em seguida acres-
cente o inhame na frigideira
e doure todos os pedaços,
como se estivesse preparan-
do uma batata sauté na frigi-
deira. Se necessário, acres-
cente mais um pouco de
manteiga.

Depois de dourar de am-
bos os lados, sirva este inha-
me frito na manteiga a se-
guir, como acompanhamen-
to do seu almoço!

Fonte: Tudo gostoso

O inhame é um dos tubér-
culos que fazem parte de di-
versas receitas dos brasileiros.
As cores do alimento variam -
-podendo ser encontrado nas
tonalidades marfim, amarela
e roxa. Costuma ser um ali-
mento pequeno, robusto e do
tamanho de uma batata-doce.
Sua casca é marrom e cheia de
fiapos. Mas, o que lhe falta em
beleza sobra em nutrientes
importantes para o organis-
mo. O tubérculo fornece bas-
tante energia e cada 100 g con-
tém cerca de 97 calorias. É
composto principalmente de
carboidratos, também contém
uma boa quantidade de anti-
oxidantes e vitamina C. Já em
relação aos minerais, o inha-
me possui cobre, potássio, fer-
ro, magnésio, cálcio e fósforo.

Receita de Inhame refogado na manteiga
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DISQUE ANÚNCIOS:
NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ
(41) 98901-7124 CLARO

WHATS (41) 99696-8905 TIM

Neste dia 28 de maio
acontece o 1º YATCH DAY AN-
TONINA. O evento acontece
na Baia de  Antonina, com a
presença de barcos, veleiros
e jet skis, haverá shows mu-
sicais, apresentações, res-
taurantes na Praça Feira mar.

Para a abertura  do even-
to já estão confirmados a
presença do Capitão de Mar
e Guerra da CPPR, o nobre
Srº André Luís de Moraes
Vasconcelos, que fará aber-
tura do evento com o Prefei-
to de Antonina. Haverá has-

Área náutica realiza
grande evento
em Antonina

teamento da bandeira com
hino nacional, os apitos fun-
damentais da marinha e a
canção da marinha, Cisne
Branco, apresentado pela
Banda  Sinfônica de Antoni-
na. Segundo o organizador
"... será um evento de gran-
de porte no litoral do esta-
do do Paraná, onde estarão
se confraternizando amigos
da área náutica , com o apoio
integral  e prestigio da BIO-
MAR, CAPITANIA DOS POR-
TOS, BOMBEIROS E POLICIA
MILITAR".

A Dra. Russanne D. Low, cien-
tista chefe da NASA Earth Scien-
ce Education Consortium (NE-
SEC), fez uma visita técnica ao
IFPR - Campus Paranaguá entre
os dias 21 a 23 de maio. Nessa, os
professores Leandro Angelo Pe-
reira e Allan Krelling  puderam
apresentar alguns dos seus pro-
jetos relacionados sobre tecnolo-
gia, gestão ambiental e educa-
ção. Essa visita se deve à partici-
pação desses professores e o
apoio da Agência de Inovação do
IFPR (Agif) no Programa Interins-
titucional de Ciência Cidadã na
Escola (PICCE), coordenado pela
UFPR, contando com o apoio de
várias outras instituições de ensi-
no superior, como a UTFPR e a
Unila, além do apoio financeiro
da Fundação Araucária.

Nessa visita técnica a Dra.
Russanne pode conhecer mais
detalhes dos Projetos Smart Har-
pia e Data Symbion que serviram
como base para troca de infor-
mações com o aplicativo Mosqui-
to Habitat, desenvolvido pela
NASA e coordenado por ela. Esse
aplicativo, junto com outros três,
todos relacionados à ciência cida-
dã e ao meio ambiente, são utili-
zados em 26 países, incluindo o

Bióloga da NASA visita Projetos
de Tecnologia aliados à gestão

ambiental no Campus Paranaguá

Brasil por meio da Agência Espa-
cial Brasileira, atual instituição
oficial nesta parceria.

A partir dessa visita, espera-
se que os resultados gerados pe-
los projetos desenvolvidos pelos
professores Leandro e Allan pos-
sam ser integrados com outros
protocolos que o Programa Glo-
be da NASA está desenvolvendo.
Como um primeiro passo, os pro-
fessores do IFPR - Campus Para-
naguá terão acesso aos dados
coletados pelos aplicativos desen-
volvidos pela NASA. E além disso,
a bolsista do PICCE pelo IFPR,
Mylla Freitas, foi convidada para
participar de um treinamento on-
line sobre o tema envolvendo jo-
vens de vários países.

Além desses resultados da vi-
sita técnica envolvendo os proje-
tos, a Dra. Russanne fez algumas
reuniões e palestras com os pro-
fessores e estudantes do IFPR,
envolvendo os cursos Técnico em
Meio Ambiente, Tecnologia em
Gestão Ambiental, o mestrado
em Ciência, Tecnologia e Socie-
dade e os estudantes de inglês do
Centro de Línguas do Instituto Fe-
deral do Paraná - CELIF no Cam-
pus Paranaguá.

Após esta visita, será criado
um plano de trabalho para  um
maior aprofundamento técnico e
a possibilidade de retorno dela
em setembro deste ano

Informações e fotos
do IFPR Paranaguá
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Agressores serão obrigados a arcar com despesas
veterinárias de animais vítimas de maus-tratosO projeto de lei 351/2021, do deputado Paulo Litro (PSD), foi aprovadoem redação final e agora segue para sanção, ou veto, do Poder Executivo.

No Paraná, agressores
que cometerem maus-tra-
tos contra animais terão
que arcar com todas as
despesas do tratamento
do animal agredido. É o
que determina o projeto de
lei 351/2021, assinado
pelo deputado Paulo Litro
(PSD), aprovado redação
final na sessão plenária
desta segunda-feira (23),
na Assembleia Legislativa.
Agora a matéria segue
para sanção, ou veto, do
Poder Executivo.

"Temos verificado em
todo país um aumento sig-
nificativo de abandono e
agressões aos animais, es-
pecialmente durante o pe-
ríodo de pandemia", afir-
ma o autor. A proposta de-
termina que nos crimes de
maus-tratos cometidos
contra animais no estado
as despesas de assistência
veterinária e demais gastos
decorrentes da agressão
serão de responsabilidade

Deputados aprovam redação final do projeto que obriga
agressores a arcar com despesas veterinárias de animais agredidos
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Fiscal do Paraná). Cada
UPF/PR, em valores de ju-
nho de 2021, segundo a
Secretaria de Estado da
Fazenda, corresponde a R$
125,97. "Buscamos com
esse projeto contribuir
para o fortalecimento dos
trabalhos promovidos pe-
las entidades protetoras
dos animais no Estado,
bem como ampliar as
ações de conscientização e
mudança de comporta-
mento dos agressores",
explica Paulo Litro.

por Eduardo Santana

do agressor. O projeto pre-
vê que, em caso de senten-
ça transitada em julgado
reconhecendo a existência
de agressão contra animal,
no âmbito estadual, serão
ofertadas ao agressor pa-
lestras de conscientização

sobre o tema, ministradas
por Organizações e Associ-
ações que tratam da temá-
tica. Ainda de acordo com
a matéria, o agressor deve-
rá ressarcir os custos de-
correntes das palestras, no
limite de 3 UPF/PR (três



Litoral do Paraná - 2a Quinzena de Maio.2022
Ano 30 - nº 2566 Tribuna do Litoral

O Governo do Estado, por
meio da Agência do Trabalha-
dor de Curitiba, realizou no
dia 26 /05 o primeiro mutirão
da Empregabilidade 50+ em
2022. São mais de 960 vagas
ofertadas, por 14 empresas,
para pessoas com idade acima
de 50 anos que buscam uma
colocação no mercado de tra-
balho.

De acordo com Rafael San-
tos, gestor da Agência, esta é
mais uma ação para priorizar
uma faixa etária que ainda
encontra dificuldades para
conseguir uma colocação.

"Sabemos que, muitas ve-
zes, a idade é um limitante
para o mercado de trabalho.
Quando pensamos em uma
ação como esta, é justamente
essa dificuldade que quere-
mos eliminar e mostrar que
muitas pessoas querem traba-
lhar e precisam de uma opor-
tunidade", ressaltou.

Esta é mais uma edição dos
mutirões temáticos que fazem
parte de diversas iniciativas
desenvolvidas pelo Governo
do Estado, por meio da Secre-
taria da Justiça, Família e Tra-
balho, para agilizar o encami-
nhamento de trabalhadores a

Agência do Trabalhador de Curitiba oferta
mais de 960 vagas para pessoas acima 50 anosMutirão temático aconteceu no dia 26 de maio e faz parte da estratégia da secretaria da Justiça,Família e Trabalho para atingir grupos específicos. A iniciativa inclui a busca ativa de vagasem empresas para determinado público-alvo, aumentando a probabilidade de contratação.
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vagas de emprego. A estraté-
gia é fazer busca ativa de cap-
tação de vagas nas empresas.

"Essa é uma política que dá
muito certo. A gente faz um
trabalho prévio de sensibiliza-
ção das empresas para capta-
ção de vagas específicas para
que o público-alvo já saia con-
tratado neste dia", disse Sue-
len Glinski, chefe do Departa-
mento de Trabalho da Sejuf.

As principais vagas oferta-
das neste mutirão são para
atendente de telemarketing,
operador de caixa, repositor,
açougueiro, balconista, padei-
ro, empacotador, fiscal de
loja, manobrista, zelador, pe-
dreiro, eletrotécnico, eletri-
cista industrial, mecânico die-
sel, auxiliar de cozinha, secre-
tária, vendedor interno e au-
xiliar operacional.

PLENO EMPREGO
O Paraná possui um dos

melhores índices de emprega-
bilidade do país, de acordo
com dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

No último recorte do pri-
meiro trimestre de 2022 a taxa
de desocupação ficou em
6,8% no Estado, quatro pon-
tos percentuais abaixo da mé-

dia nacional (11,1%) e poucos
pontos percentuais acima do
que alguns economistas con-
sideram dentro da margem da
totalidade da população en-
caixada, em torno de 4% a 6%.

Os indicadores mostram
que o Paraná está cada vez
mais próximo do chamado
pleno emprego, quando a Po-
pulação Economicamente Ati-
va (PEA) está quase toda ocu-
pada.

"Estamos investindo cons-
tantemente em programas
que visam a capacitação da
mão de obra para que o traba-
lhador encontre melhores
condições de trabalho e, con-
sequentemente, um salário
melhor. Somente nesta se-
mana estamos com 12 Car-
retas do Conhecimento em
Curitiba, Região Metropolita-
na e Litoral, levando formação
técnica para a população",
destacou o secretário de Jus-
tiça, Família e Trabalho, Rogé-
rio Carboni.

Em relação à maior taxa de
desocupação do Brasil, regis-
trada na Bahia (17,6%), o índi-
ce do Paraná ficou 10,8 pontos
percentuais abaixo no primei-
ro trimestre.

O carro chefe do da propa-
ganda  do ex-Presidente Lula,
o FIES na verdade não foi cria-
do por ele ou o PT, mas sim o
programa inicial foi criado no
governo de Ernesto Geisel,
em 1976, foi criado como
programa  de Crédito Edu-
cativo para ajudar alunos ca-
rentes.

Até a Constituição de 1988,
com o nome de Programa de
Crédito Educativo (Creduc), a
iniciativa era financiada com
recursos de um Fundo de As-
sistência Social, derivado de
rendimentos de loterias.

Em 1999, o MEC criou um
novo programa chamado Fies,
que substituiu o antigo Crédi-
to Educativo, isso no Governo
do ex- Presidente  Fernando
Henrique Cardoso com o ob-
jetivo de subsidiar as mensa-
lidades em cursos de gradua-
ção para estudantes que este-
jam regularmente matricula-
dos em instituições privadas
de educação superior.  A inten-
ção é beneficiar prioritaria-

Bolsonaro tira milhares de estudantes
da inadimplência com o FIES

mente estudantes de baixa
renda. Na gestão de Lula inú-
meros estudantes se inscre-
veram no FIES, no entanto de-
vido aos juros, os alunos es-
tão com dívidas impagáveis
em alguns casos.

Agora no ano de 2021  a
inadimplência com o FIES  ul-
trapassou o valor de R$ 6,6 bi-
lhões. Segundo o governo Bol-
sonaro o objetivo  da medida
é fornecer um abatimento de
até 92% em alguns casos  na

dívida do estudante, assim re-
duzindo o índice de inadim-
plência do Fies, que aumen-
tou em razão da pandemia da
Covid-19.

Segundo o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Edu-

cação (FNDE), há mais de 1
milhão de estudantes com
atrasos superiores a 90 dias no
Fies. Também de acordo com
o governo, a medida não terá
impacto fiscal, pois trata de
débitos que são considerados
irrecuperáveis.

Portanto  o Governo Bolso-
naro tirou milhares de jovens
da lista negra do credito, que
conseguiram quitar e regula-
rizar sua situação junto ao FIES,
e dessa forma puderam reto-
mar o credito, para tornarem-
se cidadãos participativos e
produtivos.

A renegociação prevê des-
conto no saldo devedor e par-
celamento das dívidas em até
150 meses. As facilidades ofer-
tadas aos estudantes estão
previstas em Medida Provisó-
ria assinada pelo Presidente
da República, Jair Bolsonaro.
Para aderir, é preciso solicitar
a renegociação da dívida no
agente financeiro operador do
contrato, que pode ser a Caixa
ou o Banco do Brasil.
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A Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa) reforça a reco-
mendação da utilização de
máscaras em ambientes fe-
chados e situações de risco,
embora o uso não seja obriga-
tório, e alerta para a importân-
cia da continuidade da vacina-
ção, principalmente com o au-
mento no número de casos de
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), como Covid-19
e Influenza.

"Observamos um aumento
no número de casos de síndro-
mes gripais e, embora esse
crescimento já fosse espera-
do pela queda na temperatu-
ra e a proximidade do inver-
no, é preciso manter os cuida-
dos básicos, como a utilização
de máscaras em determinadas
ocasiões e, principalmente, a
vacinação contra essas doen-
ças. A vacinação tem evitado
o agravamento da Covid-19 e
da gripe", disse o secretário de
Estado da Saúde, César Neves.

A não obrigatoriedade do
uso de máscaras está na  Re-
solução Sesa nº 243/2022 , pu-
blicada há quase dois meses.
O documento salienta que a

Uso de máscaras ajuda na prevenção de
síndromes respiratórias, reforça SaúdeNo Paraná, o uso não é obrigatório, mas há uma recomendação sobre excepcionalidades onde o uso é indispensável, como emsituações com aglomerações de pessoas, acesso e atendimento em unidades de saúde e por pessoas elencadas como grupos de risco.
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Uso de máscaras ajuda na prevenção
de síndromes respiratórias, reforça Saúde

utilização da máscara é uma
recomendação, mas orienta
sobre excepcionalidades
onde o uso é indispensável,
como em situações com aglo-
merações de pessoas, acesso
e atendimento em unidades
de saúde e por pessoas elen-
cadas como grupos de risco.

"A não obrigatoriedade do
uso não significa que a másca-
ra passou a ser inutilizável.
Desde o início a Sesa tem re-
comendado o uso em situa-
ções excepcionais e por mais
de um ano a população pode

comprovar a efetividade do
uso deste acessório que tanto
nos poupou da infecção pelo
vírus da Covid-19", afirmou o
secretário.

DADOS
Dados deste dia 23/05 mos-

tram que em maio o Paraná
registra pouco mais de 49 mil
casos de Covid-19, um aumen-
to de quase 80% comparado a
abril, quando o Estado somou
27,4 mil diagnósticos positi-
vos. O número de óbitos é
menor: 76 em maio e 102 em

abril.  O Informe Epidemioló-
gico da Influenza, divulgado
uma vez por mês, também
apresenta um aumento consi-
derável. No dia 6 de abril, o do-
cumento somava 680 casos de
Síndrome Gripal nas Unidades
Sentinela, sendo que 159 eram
por Influenza e 521 por outros
vírus (incluindo a Covid-19). Já
no último dia 11, os casos so-
maram 1.005 diagnósticos,
sendo 195 por Influenza e 810
por outros vírus.

VACINAÇÃO
Segundo os dados do Vaci-

nômetro Nacional, o Estado
aplicou mais de 25 milhões de
vacinas contra a Covid-19. Até
agora, 89% da população pa-
ranaense já tomou a primeira
dose (D1) ou a dose única (DU),
81% registram a segunda dose
(D2) ou DU e 42% possuem ter-
ceira dose ou primeira dose de
reforço (DR). Segundo os da-
dos da Sesa, mais de 1,3 mi-
lhão de pessoas não retorna-
ram para tomar a D2 e 4,3 mi-
lhões são considerados "falto-
sos" para a DR. "A população
precisa se conscientizar da

importância da completude
do esquema vacinal. Quem
tomou a primeira dose deve
retornar para a segunda apli-
cação e em seguida para a dose
de reforço, assim como quem
tomou a segunda dose não
deve desconsiderar a terceira
aplicação", reforçou o secretá-
rio. Já com relação à Influen-
za, o Ministério da Saúde esti-
ma que 4,3 milhões de pesso-
as elencadas como grupos pri-
oritários devem tomar o imu-
nizante no Paraná. A campa-
nha deste ano iniciou no dia 4
de abril e registra, segundo o
último levantamento da Sesa,
1.067.412 vacinas aplicadas. A
meta é atingir 90% do públi-
co-alvo e a vacinação deve se
estender até o dia 3 de junho.

"O Paraná sempre foi refe-
rência em cobertura vacinal,
principalmente da gripe. Con-
tamos com a colaboração des-
sas pessoas que estão listadas
como prioritárias para que se
vacinem e evitem o agrava-
mento dessa doença, que as-
sim como as demais, pode le-
var a morte", acrescentou Ne-
ves.

A Portos do Paraná, em
parceria com a Prefeitura de
Paranaguá e o Serviço Social
do Comércio (Sesc), dá sequ-
ência nesta semana à promo-
ção de cursos que visam a ca-
pacitação e o desenvolvimen-
to de ações que possam gerar
renda para moradores das co-
munidades que estão nas áre-
as de abrangência dos portos
paranaenses. Desta vez, ensi-
nando Corte e Costura para
seis alunas da Ilha de Piaça-
guera.

A ação está alinhada ao
programa de Educação Ambi-
ental da empresa pública,
como ação de compensação da
licença ambiental de opera-
ção, liberada pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama).

Jaqueline Dittrich, bióloga
e analista portuária da Portos
do Paraná, conta que a deman-
da surgiu das próprias mora-
doras da comunidade de Pia-
çaguera. "Foram elas que soli-
citaram essa capacitação espe-
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Com apoio da Portos do Paraná, moradoras
da Ilha de Piaçaguera fazem curso de corte e costuraObjetivo é ofertar ações que possam gerar renda para moradores das comunidades queestão nas áreas de abrangência dos portos paranaenses. Iniciativa está alinhada ao programa deEducação Ambiental da empresa pública, como forma de compensação da licença ambiental de operação.

Portos do Paraná leva capacitação
para moradoras da ilha de Piaçaguera

cífica. Diante disso, foi estabe-
lecida uma parceria entre a Cia
Ambiental, empresa contrata-
da pela Portos do Paraná para
gerir programas ambientais, a
Prefeitura de Paranaguá e o
Sesc", afirma.

"A prefeitura oferta o cur-
so e a Portos do Paraná dispo-
nibiliza o barco para buscá-las
toda sexta-feira e levá-las ao
Sesc, onde encontram toda
estrutura de curso e almoço.
Depois levamos de volta para

Piaçaguera", diz Jaqueline.
"É muito importante o in-

vestimento da Portos do Pa-
raná na comunidade. Não é só
um curso de Corte e Costura.
Estamos ensinando a elas te-
rem uma opção de emprego
que gera renda. Penso que
essa é a forma de investimen-
to mais efetivo e concreto que
possa existir junto à comuni-
dade", afirma o gerente exe-
cutivo do Sesc Paranaguá, Joel
Viana Rabello.

CONTEÚDO
O curso tem grade horária

de 60 horas e acontece todas
as sextas-feiras pela manhã. O
primeiro contato das alunas é
com os maquinários, tanto
domésticos, quanto industri-
ais. Elas aprendem a operar as
máquinas de overlock, galo-
neira e a reta industrial. Pos-
teriormente, aprendem a re-
conhecer tecidos, construir
camisas, gola e colarinho, bol-
so, aplicação de zíper e elásti-
co, elaboração de almofadas e
bolsas, entre várias outras
aplicações. "São alunas super
disciplinadas com uma coor-
denação muito boa por conta
do artesanato que produzem,
é uma turma bem fácil de en-
sinar", diz a professora de Cor-
te e Costura do Sesc, Adriana
da Silva Anunciação. A aluna
Marizete do Rosário da Costa,
de 50 anos, afirma que as mu-
lheres que moram em Piaça-
guera querem muito apren-
der. "Pretendemos costurar,
produzir e ver se conseguimos
vender. A ideia é montar uma

cooperativa", destaca. Cristina
Dias de Souza, de 31 anos, que
também está fazendo o curso,
quer se aperfeiçoar ainda
mais. "Pretendemos nos reu-
nir, montar uma associação
entre as mulheres para produ-
zir roupas, uniformes, roupas
de festas, para termos cada
uma sua renda. Temos que tra-
balhar em equipe para nos
aperfeiçoar mais, crescer na
ilha, mostrando nosso traba-
lho", enfatiza Cristina. "A ren-
da da pesca está fraca. Muitas
não têm outra renda fixa, e
com esse curso podemos pro-
duzir roupas para ajudar as
pessoas".

HISTÓRICO
Em abril de 2021, outras 10

mulheres de Piaçaguera se
formaram no mesmo curso. Em
novembro do mesmo ano, 35
jovens da Ilha dos Valadares,
que participaram dos cursos
de Comunicação e Atendi-
mento e Introdução à Maqui-
agem, receberam seus certifi-
cados de conclusão de curso.
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A Prefeitura de Morretes
iniciou a reforma do telhado
do Hospital Municipal Dr. Al-
cídio Bortolin. O Hospital vem
sofrendo ao longo dos anos
com frequentes goteiras, de-
vido ao seu desgaste natural
do tempo, já que a última re-
forma do telhado ocorreu há
mais de 10 anos. Após a con-
clusão desta obra, o Municí-
pio poderá oferecer melho-
res condições aos funcioná-

Prefeitura de Morretes
iniciou a reforma do

telhado do Hospital Municipal
Dr. Alcídio Bortolin

rios, mais comodidade aos
pacientes e à população que
necessita de atendimento
num ambiente melhor e
mais seguro.

As Secretarias de Saúde e
Infraestrutura acompanham
e fiscalizam o andamento dos
trabalhos da empresa con-
tratada, com previsão de tér-
mino até o final deste ano.

Assessoria de Imprensa
Prefeitura de Morretes

No dia 16 de maio aconteceu a eleição para a nova diretoria do Conselho da Comunidade da
Comarca de Pontal do Paraná Gestão 2022/2025. Houve somente chapa única, por voto secreto,
onde foi eleita pela maioria. Ficando assim composta a diretoria.

Nova Diretoria do Conselho
da Comunidade é eleita

DIRETORIA
Presidente: GILBERTO ESPINOSA
Vice-presidente: ELUIR JACQUES
1º Secretário: ROBERTO STELMACKI JUNIOR
2º Secretário:
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA FIGUEIREDO
1º Tesoureiro: GILBERTO KESERLE
2º Tesoureiro: JOELSON DO PILAR CRUZ

CONSELHO FISCAL
1º Presidente: GUILHERME DINIZ CORDEIRO
2º Secretário: NILMA DA SILVEIRA
3º Secretário: GISLAINE ALVES DE ALMEIDA VAZ
1º Suplente: WALTER CAVALCANTI
2º Suplente: EDSON LUIZ DOS ANJOS
3º Suplente: ROSSANA GALLI BERARDI ROOS
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Na tarde da quinta-feira 19
de maio, os Amiguinhos do
Turismo estiveram visitando a
Câmara Municipal e a Prefei-
tura de Guaratuba. O projeto
Amiguinhos do Turismo, visa
fomentar nas crianças que fa-
zem parte do grupo, o cuida-
do, aprendizado, valorização e
amor pela cultura e turismo da
cidade. Esse projeto é uma
parceria entre Secretaria da
Educação e Secretaria da Cul-
tura e do Turismo. Os alunos
se reúnem a cada 15 dias,
onde conversam e aprendem
sobre várias questões refe-
rente à Guaratuba.

Neste encontro, a Secreta-
ria da Educação e a Secretaria
da Cultura e do Turismo, tra-
balharam com os Amiguinhos
do Turismo, os dois principais
poderes da cidade: Legislati-
vo e Executivo. A tarde foi re-
pleta de novos conhecimen-

Amiguinhos do Turismo conhecem os Três
Poderes que constituem a sociedade em Guaratuba

conheceram o Gabinete do
prefeito, Roberto Justus, e fi-
zeram perguntas ao mesmo,
sobre suas próximas realiza-
ções e demais assuntos que
envolvem a sua gestão.

Participaram das visitas,
dois alunos de cada escola ur-
bana do município, totalizan-
do 20 alunos.

Em outra oportunidade
será agendado uma visita ao
Poder Judiciário, para que os
Amiguinhos do Turismo co-
nheçam e aprendam sobre
suas funções e seu importan-
te papel na sociedade.

Na ocasião estavam pre-
sentes, a secretária da Educa-
ção, Fernanda Monteiro, a se-
cretária da Cultura e do Turis-
mo, Maria do Rocio Bevervan-
so, e demais servidores lota-
dos na Secretaria da Educação
e Secretária da Cultura e do
Turismo.

tos, reflexões e principalmen-
te diversão.

Na Câmara, visitaram a Ga-
leria dos Presidentes e o Ple-
nário, onde sentaram nas ca-
deiras dos vereadores e pude-
ram sentir como é fazer parte

da política. Durante este mo-
mento, os Amiguinhos do Tu-
rismo conversaram com os ve-
readores e realizaram pergun-
tas em relação à Câmara, como
sua função, importância e ati-
vidades. Além disso, conhece-

ram o gabinete da presidente
da Câmara e de cada vereador
de Guaratuba.

Após visita à Câmara, a tur-
ma dos Amiguinhos do Turis-
mo visitaram a Prefeitura Mu-
nicipal de Guaratuba, onde

Com a publicação da Emen-
da Constitucional n.º 120 de
maio de 2022, que além de
outras demandas, prevê aos
agentes comunitários de Saú-
de e os agentes de combate
às Endemias adicional de in-
salubridade, a Prefeitura de
Paranaguá por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde ofer-
tará o benefício que se soma-
rá ao demais vencimentos de
toda a categoria.

Importante ressaltar que o
benefício ainda não está regu-
lamentado, mas já será aplica-
do a todos os trabalhadores
neste mês, à título de insalu-
bridade, com base na jurispru-
dência.

"Cada um com suas funções
específicas, os agentes comu-
nitários de Saúde bem como
os de Endemias realizam um
trabalho fundamental junto à
saúde da população e são me-
recedores desse benefício.

Todos os agentes de Saúde e de Endemias
de Paranaguá receberão adicional a partir de maioBenefício será aplicado na próxima folha de pagamento

Parabéns a esses profissionais
pelo empenho diário em suas
funções que geram resultados
positivos para a comunidade",
salienta o prefeito Marcelo
Roque.

A secretária municipal de
Saúde, Lígia Regina de Campos
Cordeiro explica que o bene-
fício passará a ser pago para
todos na próxima folha de pa-
gamento.

"Vemos diariamente o em-
penho desses profissionais.

Os agentes de endemias têm
um papel fundamental na luta
contra a dengue e outras do-
enças transmitidas por veto-
res, conscientizando a popu-
lação, eliminando criadouros,
entre outros serviços relevan-
te junto a comunidade", des-
taca a secretária.

Lígia Cordeiro também en-
fatizou a importância dos
agentes de Saúde no cuidado
com os pacientes atendidos
pelas unidades de saúde. "Eles

têm um contato importante
com os pacientes, acompa-
nham junto aos demais mem-
bros das equipes de saúde, o
progresso do tratamento, re-
forçam importância da vacina,
acompanhamento de pesso-
as com doenças crônicas,
acamados, domiciliados, en-
tre outras atribuições que fa-
zem grande diferença no re-
sultado em saúde dos mora-
dores. Por isso, para nós, po-
der acrescentar esse adicional

é motivo de comemoração",
enfatiza.

CHAMAMENTO
Na próxima semana, será

publicado Edital de chama-
mento de novos agentes co-
munitários de Saúde e de En-
demias para somar ao quadro
atual.

O edital será publicado no
site www.paranagua.pr.gov.br.
Mais detalhes serão divulga-
dos nos próximos dias.
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CULINÁRIA

INGREDIENTES:
- 500 g de mandioca descascada
- 100g de bacon picado
- 1 gomo de calabresa picada
- 1 cebola picada
- cheiro verde a gosto

MODO DE PREPARO:
1. Coloque a mandioca na panela de pressão, cubra-a

com água, tampe e leve para cozinhar.
2. Deixe por 30 após pegar pressão.
3. Após isso desligue o fogo e aguarde até que a pressão

saia sozinha.
4. Retire a mandioca da panela e despeje no liquidifica-

dor, junto com a água.
5. Bata por cerca de 2 minutos ou até que forme um cre-

me bem homogêneo. Reserve.
6. Aqueça uma panela e frite o bacon até dourar.
7. Em seguida adicione a cebola e refogue ligeiramente.
8. Adicione a calabresa e frite até dourar.
9. Acrescente o creme de mandioca e mexa para mistu-

rar bem.
10.Abaixe o fogo e mexa de vez em quando até começar

a ferver.
DICA: Prove, caso seja necessário adicione um pouqui-

nho de sal.
11.Para finalizar, salpique cheiro verde e sirva em segui-

da.

Receita de
Caldo de
Mandioca

com Bacon
O Governo do Paraná lan-

çou nesta segunda-feira (23)
uma série de cartilhas educa-
tivas com assuntos relaciona-
dos à fauna. O material tem o
objetivo de promover a edu-
cação ambiental e foi elabo-
rado de maneira lúdica ao pú-
blico infantojuvenil. As carti-
lhas são disponibilizadas pela
Secretaria do Desenvolvimen-
to Sustentável e do Turismo
(Sedest) e o Instituto Água e
Terra (IAT), disponíveis para
consulta no site.

O lançamento do material
se dá em alusão ao Dia Mundi-
al da Biodiversidade, celebra-
do neste domingo 22/05. A
data foi criada pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU)
com o intuito de conscientizar
a população sobre a necessi-
dade da preservação dos fato-
res biológicos existentes em
todos os ecossistemas. Ao
todo, são oito cartilhas que
oferecem histórias da perso-
nagem chamada Mila, uma ga-
rotinha que adora animais e
vive inúmeras aventuras com
eles.

Os temas foram divididos
em fauna urbana, fauna viti-
mada, animais de companhia,
animais da fazenda, fauna
ameaçada de extinção, fauna
marinha, abelhas nativas sem
ferrão e turismo ecológico.
Com explicações simples, o
material educativo pode ser-
vir de ferramenta para expli-
car, desde as crianças, sobre a
importância da conservação
da fauna e do meio ambiente.
Ao final das histórias, cada car-
tilha apresenta, também, uma
atividade para estimular a cri-
atividade dos leitores.

"Ensinar sobre o meio am-
biente às gerações que estão
em sala de aula permite que
as crianças ajudem na preser-
vação da biodiversidade e se
sensibilizem para que, quan-
do crescerem, sejam protago-
nistas na garantia de um futu-
ro sustentável", destaca o se-
cretário da Sedest, Everton
Souza.

BIODIVERSIDADE
Entende-se por biodiversi-

Governo do Paraná lança cartilhas de educação
ambiental sobre fauna e turismo ecológicoSão oito cartilhas com temas diferentes, com o objetivode promover a educação ambiental ao público infantojuvenil.Material pode ser baixado no site do Conexão Ambiental.
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Paraná lança cartilhas de educação
ambiental sobre fauna e turismo ecológico

dade o conjunto de todas as
espécies de seres vivos exis-
tentes na biosfera. Desde
2019, a manutenção da biodi-
versidade regional do Paraná
se destaca com ações e progra-
mas realizados em conjunto
com os municípios.

Um exemplo é o ICMS Eco-
lógico, que repassa recursos
financeiros aos municípios
que abrigam em seus territó-
rios Unidades de Conservação
ou áreas protegidas. Também
recebem ICMS Ecológico os
municípios cujos mananciais
para abastecimento se encon-
tram em cidades vizinhas.

Ao longo de 30 anos, mais
de R$ 7 bilhões foram desti-
nados a 262 municípios. Outra
maneira de promover a manu-
tenção da biodiversidade é o
plantio de árvores nativas,
dentro do programa Paraná
Mais Verde, em que mais de
5,5 milhões de mudas já foram
distribuídas desde 2019.

A construção de Parques
Urbanos também se caracteri-
za como um importante instru-
mento para manutenção da
biodiversidade, já que prote-
ge os rios de problemas cau-
sados pela erosão, assim como
a construção de galerias plu-
viais. Evitar que a erosão che-
gue aos corpos hídricos prote-
ge toda a forma de vida exis-
tente ao redor. O Paraná pos-
sui 63 Parques Urbanos em
construção, com recursos na
ordem de R$ 72 bilhões.

Já na proteção à fauna, o
Governo do Estado contribuiu,
desde 2019, para a criação de

cinco Centros de Atendimen-
to à Fauna Silvestre (Cafs) e um
Centro de Triagem e Atendi-
mento à Fauna Silvestre (Ce-
tas). Para garantir a proteção
ao meio ambiente com o im-
portante papel das abelhas,
que realizam a polinização e
ajudam a manter a biodiversi-
dade, o Poliniza Paraná incen-
tiva a criação de abelhas nati-
vas sem ferrão dentro das es-
truturas dos Parques Urbanos.

PIONEIRISMO
Em 1907, o Paraná foi o pri-

meiro Estado do país a consti-
tuir seu Código Florestal, ga-
rantindo a legalidade em de-
fesa da biodiversidade. A Lei
Estadual nº 706/07 inovou ao
determinar que as "florestas
protetoras", ou áreas de mata
nativa que deveriam ser pre-
servadas, eram consideradas
"utilidade pública" para o Es-
tado. Dessa forma, a política
florestal condicionava a explo-
ração madeireira ao posterior
replantio de árvores, como
forma de proteger o solo e a
biodiversidade regional.

"Sabemos que as florestas
ajudam a conservar as águas,
a evitar a erosão do solo e ser-
vem como habitat natural de
inúmeras espécies da nossa
fauna. O Paraná foi pioneiro ao
ter uma legislação ambiental
que reconhecesse que, para
além da exploração madeirei-
ra voltada ao lucro, as flores-
tas também eram importantes
para o meio ambiente", disse
o diretor-presidente do IAT,
José Volnei Bisognin.

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

WHATS (41) 99696-8905 TIM

A Prefeitura de Matinhos -
por meio do Departamento de
Cultura, que responde à Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção - informa que estão aber-
tas as inscrições para diversos
cursos e oficinas. Os interes-
sados devem se inscrever na

Inscrições para diversos
cursos e oficinas na Casa
da Cultura estão abertas

Casa da Cultura, que fica na
Rua Albano Müller, n.º 111, no
Centro. Maiores informações
pelo whatsapp (41) 99581-
1911.

Departamento
de Comunicação

Prefeitura de Matinhos
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As transformações projeta-
das pela Nova Ferroeste des-
pertaram o interesse de um
dos principais grupos ligados
ao desenvolvimento com ba-
ses socioambientais do mun-
do. A página Sustainable Ma-
rkets Initiative (Iniciativa de
Mercados Sustentáveis), do
Reino Unido, publicou um tex-
to sobre o projeto do Governo
do Paraná e aponta a ligação
ferroviária Paraná-Mato Gros-
so do Sul como uma solução
capaz de diminuir substancial-
mente a emissão de gases do
efeito estufa e promover o
crescimento econômico das
regiões Sul e Centro-Oeste do
Brasil. A Iniciativa de Merca-
dos Sustentáveis foi criada por
Charles Philip Arthur George,
o príncipe Charles, e apresen-
tada no Fórum Econômico
Mundial de Davos em 2020. Ela
pretende apresentar ao mer-
cado privado soluções susten-
táveis para a transição para um
futuro mais saudável.

Segundo o texto, conside-
rando que as ferrovias são o
meio mais inteligente e efici-
ente para transportar cargas,
conforme apontamento do
Banco Mundial, e a necessida-
de de escoamento de um dos
maiores produtores de com-
modities do mundo, a Nova
Ferroeste "surge como uma
solução sustentável".

O site também destaca que
há uma carência de infraestru-
tura para escoar essa produ-
ção, sobrecarregando o modal
rodoviário, com caminhões
movidos a óleo diesel. Com o
projeto, haverá redução subs-
tancial de acidentes, custos de

Nova Ferroeste é incluída na Iniciativa de
Mercados Sustentáveis da Coroa BritânicaO projeto da estrada de ferro entre o Mato Grosso do Sul e o Porto de Paranaguá é descrito na página oficial do programa,que visa estimular o investimento de grandes corporações em ideias e soluções com bases socioambientais ao redor do mundo.

FO
TO

: JO
SÉ

 FE
RN

AN
DO

 O
GU

RA
/A

EN

Nova Ferroeste é incluída na Iniciativa
de Mercados Sustentáveis da Coroa Britânica

transporte e desigualdade so-
cial. O documento também
aponta que o Porto de Para-
naguá pode saltar das atuais 60
milhões de toneladas/ano
para 100 milhões em 2030.

De acordo com Luiz Henri-
que Fagundes, coordenador
do Plano Estadual Ferroviário,
a publicação internacional é
importante porque a iniciati-
va conta com 482 apoiadores,
entre eles presidentes de
grandes organizações públicas
e privadas.

"Estes gestores procuram
liderar as empresas tendo a
natureza, as pessoas e o pla-
neta como principais valores
da cultura organizacional. Essa
publicação é mais um reconhe-
cimento de que o nosso pro-
jeto é verde. Desde o início da
Nova Ferroeste a relação sau-
dável com o meio ambiente,
os povos tradicionais e as pes-
soas que vivem nas cidades
impactadas pela futura estra-
da de ferro foram determinan-
tes para a formatação final",
disse. A inclusão da Nova Fer-

roeste no Sustainable Markets
Initiative aconteceu neste ano
após um encontro com a equi-
pe do consulado do Reino Uni-
do em São Paulo. Giancarlo
Rocco, diretor de Desenvolvi-
mento Econômico e Relações
Internacionais e Institucionais
da Invest Paraná, liderou as
primeiras tratativas. "A Nova
Ferroeste já tinha todas as ca-
racterísticas necessárias, in-
clusive para a emissão de títu-
los verdes. Eles gostaram bas-
tante e me pediram o projeto,
que agora está nessa vitrine
global", afirmou. Foram três
meses de reuniões até a apro-
vação final da inclusão. Segun-
do Rocco, a Iniciativa de Mer-
cados Sustentáveis possui cri-
térios rigorosos de avaliação
para comprovar o potencial
transformador de cada proje-
to na região em que está inse-
rida. "Essa iniciativa está liga-
da à Coroa Britânica. A publi-
cação é um sinal de apoio. Isso
nos coloca numa prateleira in-
ternacional, permitindo que
muitas empresas possam se

aproximar da Nova Ferroeste.
Já temos nomes interessados
em conhecer um pouco mais
sobre esse projeto do Gover-
no do Paraná. No ano passado
fizemos sondagens de merca-
do, fomos bem recebidos. A
ideia é consolidar ele cada dia
mais para que se concretize
em prol dos paranaenses",
disse o engenheiro João Saro-
lli, assessor técnico da Nova
Ferroeste, que participou das
conversas com os britânicos.

PROJETO VERDE
A vocação da Nova Ferro-

este vai além de unir por tri-
lhos Paraná e Mato Grosso do
Sul, dois dos principais polos
exportadores do agronegócio
brasileiro, e se transformar no
segundo maior corredor de
transporte de grãos e contêi-
neres do País, perdendo em
capacidade apenas para a ma-
lha paulista. A ferrovia será
verde e sustentável.

Todo o projeto foi desen-
volvido para ter o mínimo pos-
sível de impacto socioambien-
tal. O desenho do traçado en-
tre Maracaju (MS) e o Porto de
Paranaguá, com ramais até Foz
do Iguaçu e Chapecó (SC) não
prevê nenhuma interceptação
em comunidades indígenas,
quilombolas ou em Unidades
de Proteção Integral. Os téc-
nicos responsáveis pela pro-
posta alinharam o traçado a um
distanciamento mínimo de
cinco quilômetros desses pon-
tos. Já no final do percurso,
toda a estrutura da nova fer-
rovia que vai cortar a Serra do
Mar foi alinhada com o Plano
Sustentável do Litoral. A ins-

talação do modal terá impac-
to na melhoria da qualidade do
ar. A conta simples prevê que
um trem com 100 vagões subs-
titui 357 caminhões, ambos
com capacidade aproximada
de 100 toneladas de carrega-
mento. Outra preocupação é
com a redução dos conflitos
urbanos. A orientação é para
que os trechos da ferrovia evi-
tem cruzar as cidades. Em Cu-
ritiba, por exemplo, os trilhos
serão todos desviados, sem a
passagem de trens por cruza-
mentos que podem gerar aci-
dentes.

O estudo ambiental foi
conduzido por uma equipe
multidisciplinar com 150 pes-
soas da Fipe, responsável pela
coleta e análise dos dados. Bi-
ólogos e geólogos percorre-
ram 1.280 quilômetros para
levantar informações sobre a
flora, os meios físicos e geoló-
gicos, além de avaliar a quali-
dade da água nas bacias hidro-
gráficas e do ar ao longo do tra-
çado. O estudo contém dados
referentes ao ruído, formação
das cavernas, bem como a vida
existente nestes lugares. Du-
rante o estudo de fauna, os
biólogos analisaram oito locais
do traçado onde há a maior co-
bertura verde. Nas quatro es-
tações eles registraram e cap-
turaram animais de inúmeras
espécies. Animais ameaçados
de extinção no Brasil também
foram catalogados. A constru-
ção e operação do empreen-
dimento vão usar as informa-
ções do EIA para garantir a
manutenção da biodiversida-
de no Paraná e no Mato Gros-
so do Sul.

A Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa) divulgou nesta
terça-feira (24) mais 8.920 ca-
sos e 37 mortes em decorrên-
cia da infecção causada pelo
novo coronavírus. Os números
incluem meses anteriores e
não representam a notificação
das últimas 24 horas. Os dados
acumulados do monitoramen-
to da Covid-19 mostram que o
Paraná soma 2.510.873 casos e
43.046 óbitos pela doença.

Os casos são de maio
(6.897), abril (15), março (17),
fevereiro (86) e janeiro (78) de
2022; dezembro (1), novem-
bro (1), outubro (4), setembro
(2), agosto (10), julho (9), ju-

Paraná registra mais 8.920 casos e 37 óbitos pela Covid-19Os números incluem meses anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados domonitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.510.873 casos confirmados e 43.046 mortes pela doença.
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nho (4), maio (3), abril (10),
março (12), fevereiro (16) e
janeiro (55) de 2021; e dezem-
bro (233), novembro (103),

outubro (67), setembro (130),
agosto (190), julho (439), ju-
nho (281), maio (114), abril
(103) e março (40) de 2020.

Os óbitos são de maio (27),
março (2), fevereiro (5) e ja-
neiro (1) de 2022; outubro (1)
e junho (1) de 2021.

INTERNADOS
185 pacientes com diagnós-

tico confirmado ou suspeito de
Covid-19 estão internados, todos
em leitos SUS (81 em UTIs e 104
em leitos clínicos/enfermaria).

ÓBITOS
A Sesa informa a morte de

37 pacientes. São 16 mulheres
e 21 homens com idades en-
tre 21 e 96 anos. Os óbitos
ocorreram entre 18 de junho
de 2021 e 24 de maio de 2022.

Os pacientes que morreram
residiam em Curitiba (10),
Londrina (3), Maringá (2), Ma-
rechal Cândido Rondon (2),
Foz do Iguaçu (2), Cascavel (2),
União da Vitória, São Jerôni-
mo da Serra, Santa Fé, Rancho
Alegre, Ponta Grossa, Parana-
vaí, Paranaguá, Ouro Verde do
Oeste, Jataizinho, Iporã, Ipi-
ranga, Guarapuava, Grandes
Rios, Douradina, Congonhi-
nhas e Colombo.

FORA DO PARANÁ
O monitoramento da Sesa

registra 11.042 casos de resi-
dentes de fora do Estado - 236
pessoas morreram.
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PARABÉNS ANIVERSARIANTES
DESTA EDIÇÃO. FELICIDADES!

MANFRINE SILVA
DIA 24 DE MAIO

IVAN RODRIGO REBULI
DIA 27 DE MAIO

LIANA LUCKS
DIA 28 DE MAIO

LAÉRCIO MELLO
DIA 29 DE MAIO

DIRLENE
DIA 22 DE MAIO

DANIELE CAROLINA
DIA 25 DE MAIO

SARA GOMES
DIA 26 DE MAIO

LILI BASSO
DIA 26 DE MAIO

ELISIANE TIEPOLO
DIA 28 DE MAIO

TANIA SERAFIN VIERA
DIA 31 DE MAIO

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

DISQUE ANÚNCIOS: NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ
(41) 98901-7124 CLARO | WHATS (41) 99696-8905 TIM
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Os portos do Paraná preve-
em receber, nos próximos
dois anos, cerca de R$ 2,3 bi-
lhões em obras. Além dos in-
vestimentos que chegam com
a atração de novos negócios
(cerca de R$ 1,61 bilhão), de-
correntes de novos contratos
de arrendamentos de áreas, o
Governo do Estado, através da
empresa pública que adminis-
tra os terminais de Paranaguá
e Antonina, vai aplicar R$ 678
milhões até 2024.

Essencial para o desenvol-
vimento do Brasil, geração de
emprego e renda, a infraes-
trutura portuária do Estado
tem recebido investimentos
recordes. De 2019 até 2021,
foram aplicados mais de R$
437 milhões nos portos para-
naenses. Neste ano, as obras
em andamento já somam R$
77,67 milhões, em recursos
próprios.

"Graças ao compromisso
do Governo do Estado, ao alto
nível técnico dos nossos fun-
cionários e ao trabalho incan-
sável da comunidade portuá-
ria, alcançamos um índice de
mais de 76% na execução dos
investimentos planejados",
disse o diretor-presidente da
Portos do Paraná, Luiz Fernan-
do Garcia da Silva.

O percentual é considera-
do o maior do Brasil, entre os
portos públicos do País, se-
gundo o governo federal.

FUTURO
O investimento público

previsto para os projetos fu-
turos vai modernizar ainda
mais a estrutura. Entre eles,
está o estudo de modelagem
e a execução das obras de oti-
mização do Corredor de Ex-
portação Leste do Porto de
Paranaguá, incluindo a cons-
trução (em duas etapas) do
Píer em "T", com quatro no-
vos berços para o escoamen-
to dos granéis vegetais.

O projeto básico já foi fi-
nalizado e prevê capacidade
de embarque de 32 mil tone-
ladas, por hora, em oito linhas
integradas.

Também do lado leste do
cais, o "Moegão" vai centrali-

Portos do Paraná devem receber cerca de
R$ 2,3 bilhões em investimentos nos próximos anosEssencial para o desenvolvimento do Brasil, geração de emprego e renda, a infraestrutura portuária do Estado temrecebido investimentos recordes. De 2019 até 2021 já foram aplicados mais de R$ 437 milhões nos portos paranaenses.
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R$ 2,3 bilhões devem ser investidos nos portos do Paraná até 2024. Na foto, Porto de Paranaguá

zar as descargas ferroviárias e
receber até 180 vagões simul-
tâneos, em três linhas inde-
pendentes e 11 terminais in-
terligados.

O investimento estimado
para essa etapa é de cerca de
R$ 514 milhões, para a implan-
tação das obras civis, eletro-
mecânicas, ferroviárias e rodo-
viárias de todo o complexo. Em
recursos próprios, serão qua-
se R$ 500 milhões.

A pavimentação da área do
antigo "Silinho", demolido
neste ano, também está em
fase de licitação. Serão R$ 3,5
milhões em investimentos,
em uma área importante da
faixa portuária que passará a
receber novas cargas.

EM ANDAMENTO
A Portos do Paraná segue,

ainda, com os projetos de am-
pliação da capacidade de re-
cepção de caminhões (R$ 90
milhões)

Outros R$ 52,35 milhões
em investimentos estão pre-
vistos na elaboração de proje-
tos e termos de referência,
incluindo melhorias no cais e
edifícios do Porto de Parana-
guá, além do acesso viário ao
Porto de Antonina.

Também seguem aconte-
cendo as obras de dragagem
continuada (R$ 403 milhões
até 2023) e a derrocagem da

Pedra Palangana (R$ 32,6 mi-
lhões).

EMPRESAS ACREDITAM
NO POTENCIAL DA PORTOS

DO PARANÁ E INVESTEM
NO ESTADO

Oportunidade de bons ne-
gócios e confiança dos inves-
tidores na gestão portuária do
Estado têm atraído investi-
mentos importantes do setor
privado em Paranaguá e Anto-
nina. Confira os principais,
entre os que estão em anda-
mento e os futuros.

CELULOSE
Depois de duas décadas

sem novos arrendamentos no
Porto de Paranaguá, em agos-
to de 2019, os governos do Pa-
raná e federal realizaram o lei-
lão da área PAR01, de 27.530
metros quadrados, para movi-
mentação de celulose. Menos
de dois anos depois, a Klabin,
que arrematou o terminal, se
prepara para o início das ope-
rações.

As obras começaram em
junho de 2021 e estão avança-
das. A expectativa é que se-
jam concluídas até o final des-
te ano. O investimento total é
de R$ 120 milhões.

VEÍCULOS
Há um ano, a empresa As-

census Gestão e Participações

arrendou a área PAR12, onde
vai construir um novo termi-
nal dedicado para a movimen-
tação de veículos. Serão cerca
de R$ 22 milhões em obras e
infraestrutura.

Além do investimento que
será ao longo dos próximos 25
anos, o porto recebe os valo-
res do lance dado em leilão:
R$ 25 milhões. Isso porque o
processo foi conduzido pela
empresa pública, primeira au-
toridade portuária do País a
receber autonomia para admi-
nistrar os contratos de explo-
ração de áreas, em agosto de
2019.

A Ascensus já obteve o al-
vará de construção do municí-
pio e a licença prévia do Iba-
ma. A empreiteira está contra-
tada para a obra e aguarda a
Licença de Instalação para ini-
ciar as obras.

CARGA GERAL
Em março deste ano, o Pa-

raná licitou mais uma área em
pregão na Bolsa de Valores de
São Paulo (B3). A empresa FTS
Participações Societárias arre-
matou a PAR32 por R$ 30 mi-
lhões. A nova arrendatária as-
sume a área com a obrigação
de investir o valor mínimo de
R$ 4,17 milhões ao longo de 10
anos, além de efetuar os pa-
gamentos mensais pela ocu-
pação.

GRANÉIS SÓLIDOS
DE EXPORTAÇÃO

A nova estrutura de carre-
gamento de granéis por estei-
ras transportadoras é um in-
vestimento privado da Paraná
Operações Portuárias (Pasa).
Na primeira fase da expansão,
a empresa constrói uma nova
linha de embarque e preten-
de instalar um novo shiploa-
der, para movimentar até 2,5
mil toneladas/hora.

A segunda fase, prevista
para o próximo ano, inclui a
edificação de um novo arma-
zém, com capacidade para 60
mil toneladas de açúcar ou 45
mil toneladas de outros gra-
néis sólidos.

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.

GRÃOS E FARELO
A Coamo investiu R$ 200

milhões na construção do Ter-
minal Portuário II, em Parana-
guá, para atender as exporta-
ções de grãos e farelos. Com
três silos e um armazém gra-
neleiro, a estrutura tem capa-
cidade total de armazenagem
de 150 mil toneladas.

O terminal conta com cin-
co moegas, com capacidade
operacional para recebimen-
to de 1.380 toneladas/hora, e
tombadores para caminhões
que facilitam o fluxo da movi-
mentação no corredor de ex-
portação.

Somados ao outro terminal
existente, a cooperativa tem
capacidade para embarque de
até 7 mil toneladas/dia.

ANTONINA
O Porto Ponta do Félix

(PPF) está construindo seis
novos silos para cereais e um
novo armazém para fertilizan-
tes.

A capacidade estática atu-
al é de 270 mil toneladas, mas
com os projetos de expansão
em andamento vai superar 430
mil toneladas, após a conclu-
são das obras.
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O Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná
(DER/PR) realizou no dia 23/05,
a abertura de envelopes com
propostas de preços da con-
servação da PR-405, acesso
para Guaraqueçaba, no Litoral
do Estado. São três participan-
tes disputando o contrato,
com propostas variando de R$
6,4 milhões a R$ 5 milhões. A
PR-405 começa dentro de Gua-
raqueçaba, onde tem o nome
de Avenida Ararapira. Com
extensão total de 76,61 quilô-
metros, ela termina no en-
troncamento com a PR-340, na
localidade conhecida como
Cacatu, já no território de An-
tonina. A comissão de julga-
mento do DER/PR vai analisar
as propostas e publicar o re-
sultado em Diário Oficial e no
portal Compras Paraná, já con-
vocando as participantes clas-
sificadas para a sessão de
abertura de envelopes com
documentos de habilitação.
Essa publicação também dá
início ao período de cinco dias
úteis para recursos quanto ao
resultado, e outros cinco dias
úteis para contrarrazões quan-
to aos recursos, se for o caso.

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

Três empresas disputam conservação
da rodovia de GuaraqueçabaDER/PR está licitando os serviços na PR-405 para garantir mais conforto e segurança aos usuários. Propostas variamentre R$ 6,4 milhões e R$ 5 milhões. Elas serão analisadas e o resultado sairá no Diário Oficial e no portal Compras Paraná.
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Três empresas disputam conservação da rodovia de Guaraqueçaba

Para atender a rodovia, que é
não-pavimentada, estão pre-
vistos serviços de conforma-
ção do subleito, com material
de revestimento; regulariza-
ção do leito da rodovia com
motoniveladora (patrola); cas-
calhamento; escavação de lo-
cais onde há necessidade do
rebaixamento da plataforma
da pista; reaterro, de prefe-
rência com o próprio material
escavado; execução de buei-
ros tubulares de concreto; es-
cavação de valas com escava-
deira hidráulica ou retroesca-
vadeira; escavação para saída
de água; execução das alas dos
bueiros com alvenaria de pe-
dra de mão argamassada; exe-
cução de camada de pedra jo-
gada nas saídas dos bueiros,

entre outras soluções. O perí-
odo de execução é de dois
anos.

NÃO PAVIMENTADAS
Assim que este contrato

estiver assinado, o DER/PR
terá garantido serviços de con-
servação para todas as rodovi-
as não-pavimentadas de sua
Superintendência Regional
Leste, que inclui a Região Me-
tropolitana de Curitiba, o Lito-
ral, região Sul e parte do Su-
doeste. As outras rodovias es-
tão contempladas em quatro
contratos de conservação ini-
ciados no final do ano passa-
do, um investimento de R$
8,14 milhões para atender
263,88 quilômetros pelo pra-
zo de um ano. Os contratos

atendem as seguintes rodovi-
as e municípios:
PR-092 E PR-340 - 82,58 KM -
R$ 2.912.038,24
Cerro Azul, Doutor Ulysses e
Tunas do Paraná

PR-090, PR-510, PR-511 E PR-
512 - 43,18 KM
 R$ 1.265.950,93
Campo Largo, Contenda, Lapa
e Quitandinha

PR-281 e PR-433 - 88,42 km
R$ 2.501.902,62
Lapa, Mallet e São Mateus do
Sul

PR-160 e PR-446 - 49,7 km
 R$ 1.460.508,41
Bituruna, Paula Freitas, Paulo
Frontin e Porto Vitória.

PAVIMENTADAS
Além disso, o DER/PR está

concluindo a licitação para
conservar 838,37 quilômetros de
rodovias pavimentadas desta re-
gional, também em quatro lotes,
sendo futuramente um contrato
para cada lote. O investimento é
de R$ 44,2 milhões, com período
de execução de um ano:

LOTE A - 221,73 km
R$ 12.779.263,96
Almirante Tamandaré, Arau-
cária, Balsa Nova, Campo Lar-
go, Campo Magro, Cerro Azul,
Colombo, Curitiba, Itaperuçu,
Lapa e Rio Branco do Sul.

LOTE B - 182,73 km
 R$ 3.705.982,11
Campina Grande do Sul, Anto-
nina, Colombo, Curitiba, Gua-
ratuba, Matinhos, Morretes,
Pinhais, Piraquara, Pontal do
Paraná, Quatro Barras e São
José dos Pinhais.

LOTE C - 245,68 km
R$ 14.990.416,74
Agudos do Sul, Antônio Olin-
to, Campo do Tenente, Lapa,
Mandirituba, Palmeira, Piên, Qui-
tandinha, São João do Triunfo, São
Mateus do Sul e Tijucas do Sul.

LOTE D - 188,23 km
R$ 12.731.756,18
Bituruna, Cruz Machado, Ge-
neral Carneiro, Paula Freitas,
Porto Vitória e União da Vitória.

As unidades penais do Pa-
raná passarão a ser monitora-
das por aeronaves remota-
mente pilotadas (RPAS), tam-
bém conhecidas como drones.
Os equipamentos foram ad-
quiridos pelo Governo do Es-
tado, por meio do Departa-
mento de Polícia Penal (De-
ppen), e entregues no dia 23/
05. O investimento é de R$ 1,2
milhão.

Ao todo, 21 equipamentos
atuarão no monitoramento
aéreo de 35 unidades penais.
"É necessário investir em tec-
nologia, e também na integra-
ção das forças de segurança,
para que possamos combater
a criminalidade e as facções
criminosas", afirma o secretá-
rio da Segurança Pública, Wag-
ner Mesquita. "Sem dúvida,
esse trabalho se reflete no for-
talecimento do sistema prisi-
onal". Para o diretor-geral do
Deppen, Francisco Caricati,

Com investimento de R$ 1,2 milhão, unidades penais serão monitoradas por dronesEquipamentos remotamente pilotados foram adquiridos pelo Governo do Estado e atuarão em 35 unidadesprisionais, em vigilância, monitoramento e inteligência, reforçando combate à criminalidade dentro dos presídios.
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Unidades penais do Paraná serão monitoradas por drones.

não há dúvida de que os equi-
pamentos vão auxiliar na re-
pressão a ilícitos e no comba-
te à criminalidade dentro dos
presídios. "É um sistema de
proteção e monitoração eficaz
que atuará, principalmente,
na prevenção de ataques ex-
ternos", explica.  Segundo ele,
a aquisição dos equipamentos

faz parte de uma série de in-
vestimentos e da estruturação
do sistema prisional. "Ano
passado criamos o Grupo de
Operações Aéreas Penitenci-
árias (GOAP), agora estamos
implantando o equipamento
no setor para que ele possa
contribuir em trabalho diário",
afirma.

O policial penal Marcelo
Ferreira Quines, que integra o
GOAP, explica que os drones
serão utilizados, principal-
mente, na vigilância, monito-
ramento e inteligência.

"Esses equipamentos pos-
suem diversas aplicações, mas
uma das funções principais no
Deppen será a detecção de
pessoas à noite, por meio das
câmeras térmicas que possibi-
litam uma visão noturna", diz.

Quines explica, ainda, que
os equipamentos oferecem
mais segurança aos policiais
penais durante operações de
patrulhamento e escoltas.

"É possível identificar uma
ameaça a quilômetros de dis-
tância e avisar a equipe que
está em solo. Você antecipa,
classifica e neutraliza essa
ameaça. O equipamento vai
na frente e identifica qual-
quer risco em potencial", des-
taca.

MODELOS
Três modelos foram adqui-

ridos para atender os diferen-
tes perfis de unidades penais.
Há os mais robustos, capazes
de monitorar áreas de mata,
como também equipamentos
mais leves, que serão utiliza-
dos em meio urbano nas ca-
deias públicas.

TREINAMENTO
O GOAP desenvolveu um

Manual Operacional e Proce-
dimentos Operacionais Padro-
nizados que serão adotados
em todo o Estado. Segundo o
policial penal Vinicius Vieira
Pedroso, a grade de formação
de operadores já foi elabora-
da e os cursos devem iniciar
em breve. Por meio da Escola
de Formação e Aperfeiçoa-
mento Penitenciário do Para-
ná, 132 policiais penais de di-
ferentes regiões serão habi-
litados para operar as RPAS.
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