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P.  8 e 9

Engorda da praia de Matinhos segue avançando;
MPPR continua buscando a paralisação P.  10

Depois de reportagem, Antonina volta a oferecer transporte
para universitários, mas apenas no período noturno P. 11

Professor acusado de importunação
sexual no Instituto de Educação está

afastado das funções; NRE investiga o caso
P.  14

P.  3

Condenação de Leite por invasão
é mantida; multa passa dos

R$ 245 mil e direitos políticos
foram suspensos por 8 anos
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rinta e três anos. É a idade da Lei Estadual
que já previa a construção de uma ponte
sobre a baía de Guaratuba, ligando o muni-

cípio a Matinhos, cujo percurso paranaense, até
agora, é feito exclusivamente por meio dos ferry-
boats.  Claro que torcemos para que, depois de ser
promessa em oito governos estaduais, dessa vez
não seja falácia; que sejam efetivamente cumpri-
dos os prazos e, em 2025, os sonhados 1.244 metros
da ponte, mais os outros quase 1.800 metros de
acessos, tanto em Guaratuba como em Matinhos,
sejam palpáveis e transitáveis, quer por veículos
automotores, a pé ou de bicicleta. Não importa a
forma que escolhermos, que tenhamos a opção de,
simplesmente, escolher. Para que, dessa forma, não
sejamos mais reféns de empresas que deixam a
desejar no cumprimento do serviço de exploração
da travessia por balsas e ferry-boats: reféns das
condições climáticas, reféns de balsas à deriva,
reféns das promessas nunca cumpridas.

Que a assinatura dessa licitação, com toda a
pompa, com o litoral em peso no Palácio Iguaçu,
cujo pregão será a poucos dias do pleito, em 28 de
setembro, sejam apenas “coincidências” do anda-
mento do processo. Inocência em prol da esperan-
ça de que agora vai, de que a região possa, enfim,
se desenvolver. E é claro que, tudo isso, respeitando
o meio-ambiente, como vemos ser feito em diversos
outros empreendimentos – sem precisar ir longe –
dentro do nosso Paraná mesmo, mas que aqui em
nosso Litoral parece ser tão difícil!

Que agora Guaratuba seja mais paranaense do
que catarinense, por onde tem acesso terrestre (o
qual também deve ser melhorado, diga-se de passa-
gem). Que as obras tenham os cronogramas cum-
pridos, com as contas transparentes, respeitando
tudo que estiver previsto em projetos e contratos.
Oremos!

Que assim seja e que os cerca de 100 mil veícu-
los por mês, exceto os de cargas pesadas, possam
cruzar a baía em dois minutos, contra os mais de
30 só de travessia, sem contar com as horas de fila
toda vez (e é frequente) que um ferry-boat der
problema. E nós seguiremos aqui, de dedos cruza-
dos, na torcida para que sejamos a geração que
verá a promessa se concretizar e essas décadas de
enrolação virarem apenas uma página na história,
mesmo sabendo que não faltarão pais para esse
“filho”, cuja gestação demorou só um pouquinho a
mais do que o previsto, um bocadinho apenas...

T

Com toda a pompa, no apagar
das luzes eleitorais, licitação da
ponte de Guaratuba é assinada.
Agora vai? Política para benefício próprio?

N a última semana
(28), o famoso ex-
juiz da Lava Jato e

ex-ministro da Justiça,
Sergio Moro, esteve em
Paranaguá. Para a visita
que, segundo ele mesmo,
tinha o objetivo de “humil-
demente” ouvir os morado-
res para, então, definir qual
será o cargo disputado por
ele nas eleições deste ano,
Moro decidiu falar apenas
com a imprensa. Alguns
dias antes, sua assessoria
entrou em contato com a
maior parte dos veículos de
comunicação da cidade para
programar as entrevistas e
fechar a agenda no municí-
pio.

Ao JB Litoral, o ex-juiz
falou sobre temas polêmi-
cos, mas, o principal deles,
para nós, como imprensa,
foi sobre a busca por um
cargo político pelo Paraná.
Ficou evidente que Moro
não tem o desejo de,
verdadeiramente, repre-
sentar um Estado e buscar,
em Brasília ou no Paraná,
recursos e investimentos
que realmente possam
transformar a realidade
local.

Na verdade, o que ficou
parecendo é que ele tem
um projeto político com
aspirações pessoais especí-
ficas, fundamentadas pelo
discurso repetitivo de
combate à corrupção, o

qual, na prática, tem várias
contradições. E que o
Paraná foi o que “sobrou”
para ele tentar algum cargo
público, tanto que nem
mesmo ele sabe qual será o
escolhido.

Moro abandonou um
partido no qual tentaria a
presidência da República
para outro que, de acordo
com ele próprio, não o
autorizou que seguisse na
legenda presidencial;
depois quis mudar o domi-
cílio eleitoral para São
Paulo com intenção de

tentar se candidatar a
deputado federal por lá e,
com o impedimento do
Tribunal Regional Eleitoral,
só restou o Paraná para dar
início à sua aventura na
política, em qualquer cargo,
sem muito planejamento e
conhecimento de atribui-
ções.

Ah, sem esquecer que,
antes de tudo isso, o
homem jurou que jamais
seria político, porque não
tem perfil para a coisa.
Nessa concordo com você,
Moro.

ão é nenhuma
novidade que,
desde o início da

atual gestão de Antonina,
comandada pelo prefeito Zé
Paulo (PSD), os secretários
municipais não respondem às
nossas tentativas de contato
e questionamentos, contrari-
ando a Lei Federal de Acesso
à Informação (LAI), nº
12.527/2011, que diz que
todos têm direito a receber
dos órgãos públicos informa-
ções de seu interesse
particular, coletivo ou geral.

Parece que a moda está
pegando e alguns secretários
de Guaratuba estão indo
pelo mesmo caminho,
esquecendo que é de direito
da imprensa realizar perguntas
e receber respostas do Poder
Municipal para informar à
população sobre assuntos de
temas relevantes a ela.

Mas, o que ninguém está

Prefeitura não é puxadinho de casa
lembrando, é que as prefeitu-
ras não são puxadinhos das
casas. Que lá, o agente público
deve cumprir sua função que,
entre todas as atribuições, diz
respeito a servir à população.
A imprensa não tá pedindo
receita de bolo e nem opiniões
pessoais, somente manifesta-
ções do Poder Municipal, que
deve prestar esclarecimentos
aos cidadãos.

O JB Litoral sempre tentou
um contato amigável com o
Poder Público, especialmente,
visando passar para os mora-
dores do Litoral informações
importantes sobre a nossa
região e atuação dos políticos
locais. Até porque, o jornalis-
mo faz o papel de 4º poder,
exercendo certa influência
sobre a sociedade, e faz isso
por meio do processo de
informação, a fim de ajudar os
cidadãos a compreenderem os
complicados processos do

governo e, ainda, conscienti-
zar as pessoas de como as
decisões tomadas nos níveis
mais altos as afetarão, entre
outros.

Mas, pelos meios comuns
de contato, como via
secretaria municipal de
Comunicação, e-mail,
WhatsApp e telefone, não
temos obtido sucesso com as
respostas aos questionamen-
tos, então, a partir de hoje,
todos os nossos pedidos de
informação serão protocola-
dos via LAI, a lei nacional que
deve ser observada e
atendida pela União, Estados
e Municípios.

Caso as respostas, ainda
assim, não vierem, recorre-
remos ao Ministério Público
denunciando o descumpri-
mento da Lei de Acesso à
Informação, sujeitando os
responsáveis a responder por
improbidade administrativa.

N
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Condenação de Leite por invasão é mantida;
multa passa dos R$ 245 mil e direitos
políticos foram suspensos por 8 anos
Por Luiza Rampelotti

Em 14 de junho, o
Tribunal de Justiça do
Paraná (TJPR) confir-
mou a condenação do
vereador Waldir Tur-
chetti da Costa Leite
(PSC), de Paranaguá,
por improbidade admi-
nistrativa. A denúncia
foi feita pelo Ministério
Público do Paraná
(MPPR), em dezembro
de 2018, afirmando que
ele cometeu ato que
motivou o início de uma
ocupação irregular,
popularmente conheci-
da como invasão, perto
do bairro Jardim Jaca-
randá.

Na ação civil pública,
o MPPR relata que, em
2016, quando era
presidente da Câmara
Municipal, o vereador,
utilizando maquinário
da prefeitura e de uma
empresa de sua espo-
sa, teria auxiliado na
abertura de uma via de
circulação irregular nas
proximidades do Jardim
Jacarandá. A conduta
contribuiu para o
aumento de ocupação
irregular no entorno,
onde existem áreas de
preservação permanen-
te, áreas úmidas e
vegetação característi-
ca do Bioma Mata
Atlântica.

PENALIDADE

Em agosto de 2020,
Leite e a empresa KSW
Construtora Eireli – EPP,
pertencente à Marilis
Rocha da Silva, sua
esposa, já haviam sido
condenados pela Vara
da Fazenda Pública de
Paranaguá, mas ingres-
saram com recursos. Em
julgamento desses
recursos, o TJPR mante-
ve a condenação e,
ainda, aumentou de
cinco para oito anos o
período de suspensão
dos direitos políticos do
parlamentar.

As sanções impostas,
além disso, foram de
ressarcimento integral
do dano, multa civil
correspondente a 20
vezes o valor da remu-
neração recebida pelo
vereador na época,
cerca de R$ 195 mil, e
pagamento de danos
morais coletivos no
montante de R$ 50 mil,
a serem revertidos ao
Fundo Municipal de
Habitação.

Porém, a empresa KSW
foi absolvida pelo Tribu-
nal de Justiça, que enten-
deu que ela foi usada
como mero instrumento
para a prática do ato de
improbidade praticado
por Leite.

Relembre o caso: O
local exato da invasão é
denominado Chácara
Encanto Paraíso, com 1,8
hectares, localizada na
rua Augusto Foes, esqui-
na com a rua Raquel Belo
Fontes. Segundo Luiz
Roberto dos Reis, que
afirma ser o legítimo
possuidor da área há,
pelo menos, 18 anos, em
meados de 2016 deu-se
início à movimentação de
terra e construção de
pequenos barracos de
madeira, e a ocupação
irregular aumentou
consideravelmente em
2017.

A via ilegal, construída
por Leite, conecta as ruas
Raquel Belo Fontes e
Nilton Abel de Lima,
sobre um trecho da obra
do Canal do Bertioga. De
acordo com o secretário
municipal de Obras,
Ildeivan da Silva Junior, o
acesso foi aberto entre
janeiro e fevereiro de
2018 e não houve ne-
nhum projeto formal para
sua realização. Ele afir-
ma, ainda, que a rua
inutilizou o sistema de
drenagem já executado
na região.

Em maio de 2019,
quando o JB Litoral
divulgou uma reportagem
a respeito do assunto,
Waldir Leite se manifes-

tou e afirmou, naquela
época, que “as denúncias
estão em uma fase
processual inicial, ou seja,
são totalmente inverídi-
cas, descabidas e fora do
contexto”.

“Sempre busquei ajudar
as pessoas mais carentes
de nossa cidade, pois é
exatamente isso que elas
esperam dos poderes
públicos e de seus repre-
sentantes. Porém, isso
não significa que promo-
vo qualquer tipo de
procedimento ilegal ou
atos de desordens. Res-
peito o trabalho do MP,
mas exercerei meu direito
pleno de cidadão, me
defendendo, na forma da
lei, com uma crença cada
vez maior na Justiça”,
disse.

LEITE IRÁ RECORRER

Sobre a condenação no
TJPR, Leite se manifestou
em entrevista à rede de
televisão local e destacou
que a condenação ainda
não é definitiva, uma vez
que não foi dado o trânsi-
to em julgado, e que
cabem recursos. “Com a
convicção de que estamos
corretos, vamos recorrer
no TJPR e em todas as
instâncias, justamente
porque acredito na justiça
e na verdade. Vou conti-
nuar cumprindo meu
mandato da melhor
maneira possível para
termos uma cidade cada
vez melhor e com mais
oportunidades para nosso
povo”, comentou.

Vereador afirmou que continuará cumprindo o mandato e ingressará
com recursos no TJPR buscando anular a condenação
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Locomotivas do porto de Paranaguá serão utilizadas
para passeios e atração na Estação Ferroviária
Por Luiza Rampelotti

Há cerca de 50 anos, a
operação portuária nos portos
do Paraná se dava de forma
totalmente diferente da
realizada atualmente. Antes,
locomotivas faziam as
manobras nos vagões carre-
gados e descarregados no
porto de Paranaguá.

Com a mudança no forma-
to de operação portuária, que
passou a contar com cada vez
mais tecnologia, as máquinas
ficaram sem utilização,
guardadas em um galpão no
Dom Pedro II. Porém, a partir
de agora, três delas, de
modelo Toshiba, construídas
no Japão no início da década
de 70, estão sendo doadas
pela Portos do Paraná para a
Associação Brasileira de
Preservação Ferroviária
(ABPF), em Curitiba, e para a
prefeitura de Paranaguá.

A doação, concluída na
segunda-feira (27), foi possível
graças a convênios firmados
pela empresa pública,
mediante autorização das
entidades reguladoras, que
entenderam que o aproveita-
mento cultural ou comercial
dos equipamentos será mais
interessante do que a simples
alienação dos bens como
sucata. Por isso, em breve, as
locomotivas deverão ser
utilizadas como atração
turística na Estação Ferroviá-
ria do município e, ainda, em
atividade, realizando passeios
turísticos no Litoral.

“Esse projeto foi construído
entre o Porto, a ABPF e a
prefeitura de Paranaguá. O

objetivo é preservar esse
patrimônio de forma adequada.
As locomotivas serão reformadas
e muito bem cuidadas, afinal, são
parte da nossa história e
cultura”, disse Vinícius Mello,
gerente de Administração na
autoridade portuária.

Ele explica que, em julho, a
Portos do Paraná realizará
uma reunião com todos os
envolvidos para definir, junto
à coordenação de educação
do Estado, como se dará o
procedimento com relação
aos passeios turísticos. “Esses
passeios serão feitos pela
Maria Fumaça, no trajeto entre
Morretes e Antonina”, diz.

PASSEIOS PARA ALUNOS
DAS ESCOLAS PÚBLICAS

DO LITORAL

De acordo com o diretor
financeiro da ABPF, Eduardo
Scuissiato, as locomotivas, de
58 toneladas cada, foram

adquiridas na época pelo
Departamento de Portos e
Vias Navegáveis, sendo
destinadas somente para
manobras em pátios ferroviá-
rios com pequenos aclives. Ele
afirma que o objetivo da
associação é reformar e
instalar o freio automático em
duas máquinas e utilizá-las
como trem de turismo, além
de garantir toda sua conser-
vação.

Como contrapartida, a
associação deve oferecer
passeios educativos para
alunos das escolas públicas do
Litoral. A outra locomotiva
ficará na cidade, servindo
como atrativo histórico e
turístico.

“Essas locomotivas roda-
ram por mais de 30 anos pelo
porto de Paranaguá. Hoje,
como a operação mudou, elas
pararam, mas ainda serão um
ponto de referência histórica
do que aconteceu com a

cidade, a transformação. As
pessoas veem o trem na rua,
mas não imaginam que, no
passado, também haviam
outros modelos de trem”,
comenta Eduardo.

LOCOMOTIVA ABERTA À
VISITAÇÃO

A doação dos bens exigiu o
cumprimento de uma série de
trâmites administrativos. “Fazia
alguns anos que a Portos do
Paraná tentava dar uma boa
destinação, que não fosse para
sucata. Procuramos a Antaq
(Agência Nacional de Transpor-
tes Aquaviários), fizemos um
projeto e conseguimos realizar
a alienação necessária”, diz
Régis Batista do Nascimento,
coordenador de Patrimônio e
Seguros da Portos do Paraná.

Ele destaca que a intenção
da empresa pública com a
doação é atender a demanda
social e econômica do Litoral do

Paraná, auxiliando no
fomento do turismo,
especialmente, em Parana-
guá, onde se encontra a
Estação Ferroviária que
receberá uma locomotiva.

A secretária municipal de
Cultura e Turismo, Maria
Plahtyn, explica que a
locomotiva recebida pela
prefeitura será restaurada e
ficará aberta à visitação. “Já
estamos firmando parceria
para o restauro com a
Unespar, que já é parceira
no restauro de alguns itens
do acervo da Estação
Ferroviária”, diz.

Ela ainda ressalta que o
recebimento da máquina
contribuirá para o resgate
histórico, que é um processo
identitário que contribui
com a autoestima da
comunidade, promovendo a
salvaguarda da cultura local
e, consequentemente,
fomentando o turismo.

O porto doou 3 locomotivas: duas para a ABPF e uma para a prefeitura de
Paranaguá
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As locomotivas da ABPF serão restauradas e devem ser utilizadas para
passeios turísticos, já a da prefeitura será exposta na Estação Ferroviária.
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Mutirão Concilia Paraná marca retorno
da Defensoria Pública à Paranaguá

No dia 28 de julho, a
Defensoria Pública do
Estado do Paraná (DPE-PR)
realizará o grande mutirão
“Concilia Paraná”, na
Estação Ferroviária de
Paranaguá. O evento
acontece das 9h às 17h,
com o objetivo de resolver
de forma amistosa assun-
tos como divórcio, guarda
de filhos, pensão alimentí-
cia, partilha de bens, entre
outras questões relaciona-
das à família.

A população de todo o
Litoral pode ser atendida,
mas, para facilitar e agilizar
o serviço, a instituição
pede que a população, se
possível, envie sua docu-
mentação previamente por
e-mail (conciliaparana@de
fensoria.pr.def.br), para
que a equipe jurídica já
possa iniciar a análise da
demanda. Em caso de
dúvidas, é possível entrar
em contato pelo telefone:
(41) 3350-4103.

Os documentos a serem
enviados incluem RG, CPF,
comprovantes de endereço
e certidão de casamento
dos cônjuges. Além disso,
também é necessário o
envio dos seguintes
documentos, a depender
da demanda: pacto ante-
nupcial e certidão de
nascimento dos filhos.

O QUE É O CONCILIA
PARANÁ?

De acordo com Matheus
Cavalcanti Munhoz, coor-
denador do posto de
atendimento da DPE-PR na
Assembleia Legislativa do
Paraná (DEP) e da Assesso-
ria de Projetos Especiais, o
Concilia Paraná é um
programa recente, lançado
pela Defensoria Pública
neste ano. Um dos objeti-
vos é o de levar os serviços
da instituição às localida-
des que não contam com
uma estrutura permanente
do órgão.

“Temos a Defensoria
Itinerante, que busca tirar a
DPE de sua zona de confor-
to de aguardar com que o
cidadão busque a Defenso-
ria em seus locais de
atendimento. Então nos
deslocamos até a popula-
ção para levar uma parte
dos serviços em mutirões”,
comenta Matheus.

Ele ainda afirma que o
propósito do Concilia
Paraná é, também, o de
promover o exercício da
cidadania entre as pessoas,
fazendo com que elas

Por Luiza Rampelotti próprias resolvam seus
problemas. “O mutirão
trabalha com a conciliação
na área da família. A
Defensoria vai fazer com
que as próprias pessoas
entrem num acordo e
resolvam problemas que se
arrastam normalmente há
meses e anos; que são as
questões da regularização
da guarda dos filhos, do
divórcio, reconhecimento
de paternidade e materni-
dade, enfim, todos os
temas que sejam possíveis
trabalharmos de uma
maneira amigável entre as
partes”, explica.

QUAIS SÃO OS SERVIÇOS
OFERECIDOS?

A expectativa para o
mutirão, que será feito em
Paranaguá, no dia 28 de
julho, na Estação Ferroviá-
ria, é alta. É que a Defenso-
ria Pública do Estado está
fora do município há cinco
anos e, por isso, o coorde-
nador avalia que muitas
pessoas estão buscando
solucionar os seus proble-
mas. “Pela nossa experien-
cia dos últimos mutirões
realizados, acreditamos
que faremos em torno de
50 a 80 conciliações no dia
28 de julho”, comenta.

Os atendimentos efetua-
dos durante o Concilia
Paraná serão relacionados
à área de família, como
questões de divórcio,

união estável, regulariza-
ção de guarda, visita e
alimento dos filhos,
reconhecimento de pater-
nidade, maternidade,
paternidade socioafetiva,
entre outros.

Durante o atendimento,
é necessário que todas as
partes estejam presentes e
encaminhem documenta-
ção pessoal mínima, como
RG, CPF, comprovante de
residência e documentos
referentes ao caso.

“Para qualquer tipo de
problema relacionado a
área de família e que as
partes entendam que é
possível uma solução
amigável, basta se desloca-
rem até o Concilia Paraná,
que a Defensoria estará
pronta para prestar um
bom atendimento e fazer
com que essas pessoas

saiam de lá com o seu
problema resolvido”,
garante Matheus Munhoz.

RETORNO DA
DEFENSORIA

PÚBLICA À CIDADE

Desde 2017, Paranaguá
não disponibilizava os
atendimentos jurídicos
gratuitos ofertados pela
Defensoria Pública. Com
isso, os maiores prejudica-
dos foram as pessoas de
baixa renda que, sem
recursos para custear os
serviços de um advogado,
não contavam com a
instituição.

De acordo com o
coordenador do órgão, o
município é o principal do
Litoral e necessita muito
da DPE, considerando suas
peculiaridades locais.

Desta forma, o Concilia
Paraná marca o retorno da
Defensoria Pública à
cidade e à região.

“Logo em seguida, a
Defensoria vai inaugurar
um posto de atendimento
que prestará serviço
permanente de segunda a
sexta-feira, das 9h às 17h,
com orientação jurídica e
resolução extraoficial dos
conflitos. Temos uma
grande expectativa de
retorno em definitivo
levando a completude das
ações já no primeiro
semestre de 2023, após o
encerramento do nosso 4º
concurso para ingressar
na carreira de defensor
público que está cami-
nhando para o seu final,
para ampliar o quadro de
defensores no Estado”,
informa Matheus.

Mutirão será realizado na Estação Ferroviária de Paranaguá, mas atenderá aos moradores de todo o Litoral
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Ao JB Litoral, Moro conta que saída da
disputa presidencial não foi voluntária e
fala de outros assuntos polêmicos

Na terça-feira (28), o ex-
juiz e ex-ministro da Justiça
e Segurança Pública do
governo Bolsonaro, o
paranaense Sergio Moro,
esteve em Paranaguá
cumprindo agenda política.
Ele visitou os veículos de
comunicação, concedeu
entrevistas falando sobre
sua atuação durante a
magistratura e, também,
sobre seu futuro na políti-
ca, além de passear pelas
ruas da cidade.

Em um dos principais
cartões postais do municí-
pio, a Rua da Praia, Moro
falou ao JB Litoral sobre
assuntos polêmicos, como
seu ingresso na vida
pública após dizer que não
tinha perfil para político;
sua saída do governo
Federal; a mudança de
partido do Podemos para o
União Brasil em tão pouco
tempo; a pré-candidatura à
presidência da República e
a retirada de seu nome da
disputa; a tentativa de
alteração de domicílio
eleitoral; qual o seu intuito
na política paranaense;
entre outros.

Com uma carreira de 22
anos na magistratura e
responsável por casos
notáveis, como o da Lava
Jato, Sergio Moro decidiu
abandonar a função em
2018 para ingressar no
primeiro escalão do gover-
no Jair Bolsonaro como
ministro da Justiça. No
entanto, em abril de 2020,
ele pediu demissão do
ministério alegando
interferências do próprio
presidente na Polícia
Federal.

Depois disso, foi contra-
tado pela consultoria
Alvarez & Marsal como
diretor executivo, e, no
início de 2021, se mudou
para os Estados Unidos.
Porém, a nova residência
não durou muito, no final
de outubro do mesmo ano
Moro retornava para o
Brasil.

Em solo brasileiro, o ex-
juiz se filiou ao partido
Podemos, em um mega
evento realizado em
Brasília, em novembro,
mesmo depois de afirmar,
em várias ocasiões, que
nunca se envolveria na
política por não ter esse
perfil. Filiado, Moro se
tornou pré-candidato à
presidência da República,

Por Luiza Rampelotti visando as eleições gerais
de 2022.

“SENTI UM CHAMADO
À VIDA PÚBLICA”,

DIZ MORO

Durante a entrevista ao
JB Litoral, ele contou que
voltou ao Brasil por “sentir
um chamado à vida públi-
ca” e exaltou seus feitos
quanto juiz e ministro da
Justiça. “Fui para o setor
privado, mas você sempre
sente aquela compulsão
para voltar à vida pública e
tentar lutar por essas
bandeiras [combate à
corrupção e violência] que
são as minhas, mas tam-
bém de boa parte do povo
brasileiro”, disse.

Moro afirmou que
esperava que, depois da
Lava Jato, o sistema político
“se autoconsertasse”, que
as leis fossem mudadas.
Porém, em sua opinião, o
sistema político reagiu mal
e atuou para retroceder os
avanços no que ele chama
de combate à corrupção.
“Eu me senti compelido,
agora eu tenho que ir para
a política para tentar fazer
isso de dentro”, comentou
sobre sua entrada na vida
pública.

Cercado de polêmicas
entre a esquerda, que
afirma que o ex-juiz atuou
para retirar o ex-presiden-
te Lula da disputa eleitoral,
que era o então candidato
líder nas pesquisas à
presidência, em 2018, e
favorecer a eleição de
Bolsonaro, Moro se viu
muito aclamado por parte
da população brasileira,
que o tratava, bem como a
Lava Jato, como heróis da
nação. Ao se associar a
Bolsonaro, ganhou ainda
mais força de seus apoia-
dores. No entanto, o
inesperado aconteceu:
Moro rompeu com o atual
presidente e passou a ser
chamado, dessa vez,
também por parte da
direita, de traidor.

Sem os votos da esquer-
da e nem os dos apoiado-
res de Bolsonaro, Moro
afirmou, ao JB Litoral, que
busca angariar votos
daqueles que “primam pela
integridade na vida pública,
que primam pela verdade”.
“O que eu sempre fiz foi
isso, trabalhar pela verdade
e seguir os princípios do
povo brasileiro: integridade
e política voltada ao bem

comum. As pesquisas
apontam [no cenário ao
Senado] que a gente tem a
preferência da população
paranaense”, disse.

MUDANÇA DE PARTIDO

A pré-candidatura à
presidência do Brasil não
durou muito. Em março
deste ano, apenas quatro
meses depois do mega
evento de filiação no
Podemos, Moro aproveitou
a janela partidária e foi
para o União Brasil, abrindo
mão da disputa ao Palácio
da República para estar no
novo partido. Além disso,
ele buscou alterar seu
domicílio eleitoral para São
Paulo, para tentar concor-
rer ao cargo de deputado
federal por lá.

Porém, o plano não deu
certo e o Tribunal Regional
Eleitoral não reconheceu o
domicílio eleitoral do ex-
juiz no Estado. Desta
forma, ele será candidato
pelo Paraná, mas disse que
ainda não definiu qual será
o cargo.

“A intenção era apresen-
tar uma candidatura à
presidência que rompesse a
polarização. Por razões
alheias a minha vontade,
isso se tornou impossível
por falta do apoio partidá-
rio e tive que buscar outro
caminho. Não foi uma
decisão exatamente
voluntária deixar a minha
candidatura presencial,
mas a ideia é dar um passo
para trás e dar passos mais
sólidos no futuro. E poder
trabalhar pelo Brasil não só
numa candidatura presen-
cial, mas numa candidatura
ao congresso, como depu-
tado, senador ou, eventual-
mente, no próprio Estado”,
comentou.

“NÃO TEM NADA DE
PADRINHO POLÍTICO”,

DIZ MORO SOBRE
ÁLVARO DIAS

Na pesquisa mais recen-
te divulgada pelo Instituto
Big Data no Paraná, Moro
aparece na liderança da
disputa pelo Senado, à
frente do atual ocupante
da vaga, o senador Álvaro
Dias, ex-companheiro de
partido de Moro no Pode-
mos e um dos principais
entusiastas de sua entrada
na política, sendo conside-
rado, por muitos, até
mesmo como “padrinho

político” do ex-juiz.
Questionado pelo JB

Litoral sobre as possíveis
críticas à decisão de sair do
Podemos e disputar a única
cadeira ao Senado, nestas
eleições, com Dias, Sergio
Moro destacou que “não
tem nada de traição e nada
de padrinho político”. Ele
atribuiu à sua carreira e
seus feitos como juiz e
ministro da Justiça suas
“credenciais” para a políti-
ca.

“Não defini ainda se vou
para o Senado ou não, e
doutro lado tampouco o
Álvaro Dias definiu, ele está
colocando muito expressa-
mente que só irá tomar a
decisão ao tempo das
convenções partidárias”,
ressaltou.

QUE ESTADO MORO
VERDADEIRAMENTE

REPRESENTA?

Além disso, o JB Litoral
questionou o ex-juiz sobre
qual Estado ele verdadeira-
mente representa, uma vez
que é paranaense, mas já
se mudou para Brasília,
depois para os Estados
Unidos e, recentemente,
alugou um flat em São
Paulo para tentar se eleger
por lá e, somente depois
da não possibilidade, tem
buscado uma vaga pelo
Paraná. “Fui a São Paulo a
um pedido do partido. A
perspectiva era a legenda
presidencial e não faria
diferença estar lá ou no
Paraná. Acabou não sendo
possível a legenda presi-
dencial e caminhamos para
um projeto político em São
Paulo. Mas o que eu posso
dizer é que fiquei muito feliz
de ter essa oportunidade de
poder concorrer pelo
Paraná. Nasci aqui, cresci

aqui, constituí família aqui,
fui o juiz da maior operação
da história de combate à
corrupção do Brasil e uma
das maiores, inclusive, do
mundo inteiro”, disse.

Por fim, Sergio Moro
comentou que sua ideia é
ajudar a reformar a política
levando as bandeiras pelas
quais ele é conhecido.
Além disso, afirmou que já
provou à população que é
contra a corrupção. “Eu fui
juiz da Lava Jato, foi muito
difícil combater a corrup-
ção. A gente assumiu uma
série de riscos, então, isso
está no meu DNA, tenho
credibilidade para dizer
isso, que vou levar essa
bandeira para Brasília”,
contou.

EM “BOA POSIÇÃO PARA
QUALQUER CARGO”,

MAS COM “HUMILDADE”

Sobre o Litoral do
Paraná, o ex-juiz e pré-
candidato afirmou que a
região tem um grande
potencial a ser mais bem
explorado, mas que é
necessário infraestrutura
de logística, principalmen-
te, por conta do porto e,
também, infraestrutura de
turismo em Paranaguá e
região.

“A ideia é circular pelo
Paraná e ouvir as pessoas,
colher opinião, não só
sobre as nossas propos-
tas, mas o que eles enten-
dem como eu poderia
melhor contribuir para o
Paraná e Brasil, então a
gente está tendo essa
humildade. Temos pesqui-
sas que nos colocam em
boa posição para qual-
quer cargo que eu vá
concorrer, mas temos que
ter humildade de ouvir as
pessoas”, finalizou.

Moro concedeu entrevista ao JB Litoral, na terça-feira (28), na rua da
Praia, em Paranaguá
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Secretaria de Educação de Guaratuba afirma que
entregará uniformes escolares no 2º semestre

As aulas presenciais da rede
municipal de ensino de Guaratuba
começaram no dia 18 de fevereiro
de 2021, após quase um ano
suspensas por conta da pandemia
de coronavírus. Diferentemente do
que ocorria anualmente, naquele
período, a prefeitura não conse-
guiu entregar os uniformes escola-
res aos alunos.

Mais de um ano e meio depois
do retorno presencial, eles ainda
não foram entregues aos estudan-
tes e professores da rede. O
motivo, de acordo com a secretária
municipal de Educação, Fernanda
Monteiro, também foi a pandemia.

“Fizemos a abertura do processo
licitatório já em setembro do ano
passado, mas devido à pandemia,
não só Guaratuba, mas muitas
cidades sofreram com a ausência
de matéria prima, além das inter-
corrências comuns dentro de um
procedimento de licitação, como
prazos de impugnação, recursos
etc.”, explica.

KITS DE UNIFORME
 COMPLETO

O Portal da Transparência da
prefeitura de Guaratuba mostra
que o procedimento de licitação
nº 24/2022, para aquisição de
uniforme escolar completo para

Por Luiza Rampelotti os alunos e professores da rede
municipal de ensino, foi publica-
do em 18 de março deste ano,
com abertura em 5 de abril. Os
vencedores do processo foram as
empresas WPPT Confecções e
Vestisul Indústria e Comércio,
pelo valor de R$ 1.801.156,00 (um
milhão e oitocentos e um mil e
cento e cinquenta e seis reais), e
ambos os contratos foram assina-
dos em 11 de maio.

“Nosso processo já está
finalizado, os uniformes já estão
em execução e serão entregues
para o segundo semestre. Foi um
incidente que a gente não espera-
va. Temos um panorama de
analogia que a própria rede
particular de Guaratuba só
entregou os uniformes há cerca
de dois meses”, comenta Fernan-
da.

O contrato com a Vestisul
prevê a entrega de 16 mil unida-
des de camisetas manga curta; 8
mil unidades de calças; 8 mil
unidades de jaquetas; 4 mil
unidades de bermudas; 4 mil
unidades de shorts saias e 8 mil
unidades de camiseta manga
longa. Essas vestimentas são para
os alunos.

Já para os professores, a
empresa deve entregar 1160
camisetas manga curta; 580
calças; 580 jaquetas; 580 bermu-
das e 580 jalecos. O valor total do

contrato com a Vestisul é de R$
1.740.676,00 (um milhão e
setecentos e quarenta mil e
seiscentos e setenta e seis reais).

Já a empresa WPPT Confecções
deve entregar 16 mil pares de
meia pelo valor unitário de R$
3,78, totalizando R$ 60.480,00.

Os uniformes dos alunos serão
entregues em kits, sendo mascu-
linos e femininos. No kit masculi-
no, estão incluídas duas camise-
tas manga curta, 1 calça, 1 jaque-
ta, 1 bermuda e 1 camiseta
manga longa. No feminino são 2
camisetas manga curta, 1 calça, 1
jaqueta; 1 shorts saia e 1 camise-
ta manga longa. Além de 2 pares
de meia para cada kit.

Os professores também
receberão um kit, composto por 2
camisetas manga curta, 1 bermu-
da, 1 calça, 1 jaqueta e 1 jaleco.

EDUCAÇÃO ATENDEU AOS
ALUNOS CARENTES

Como os uniformes não foram
entregues ao longo do ano passado
e tampouco neste ano, Fernanda
explica que a secretaria de Educa-
ção utilizou o saldo residual para
atender às crianças em maior
situação de vulnerabilidade social.
“Com o saldo, atendemos aquelas
que eram mais carentes. Mas
muitas não tinham utilizado devido
à pandemia e conseguiram utilizar
aquele que havia sido entregue no
exercício anterior”, comenta.

Além disso, ela explica que
todas as professoras estão cientes
de que alunos que se encontram
em situação de vulnerabilidade
maior, a secretaria dará suporte e
os novos uniformes serão entre-
gues no próximo semestre.

Em Guaraqueçaba, prefeitura não tem previsão
para reajustar piso salarial dos professores

Secretário de Educação afirma que não há
previsão para reajustar o piso dos
professores, uma vez que o governo Federal
ainda não fez nenhum repasse financeiro
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Por Luiza Rampelotti

Nesta semana, o JB Litoral traz
uma reportagem sobre a situação
dos professores da rede municipal
de educação de Guaraqueçaba. De
acordo com eles, o novo piso
salarial nacional, reajustado em
33,24% pelo governo federal, no
início deste ano, não está sendo
pago. O valor atual é de R$ 1.922
para aqueles em início de carreira,
por 20 horas semanais.

Além disso, os professores mais
antigos pedem que a aplicação do
reajuste seja feita na tabela do
plano de carreira dos profissionais
do magistério, regido pela Lei nº
28/2001, que dispõe sobre o Estatu-
to do Magistério, Plano de Carreira
e Remuneração. Já os iniciantes,
reivindicam o reajuste do piso, que
hoje é de R$ 1.300.

“A gente já vem numa luta de
longos anos, lutando pelos nossos
direitos e avanços salariais, mas
existe uma dificuldade muito
grande, que é a questão do recurso.
Para conseguirmos uma melhora
nessa situação, são necessárias
algumas medidas que também não

são simples”, ponderou o professor
da rede, Otoniel Pedro, durante
entrevista a uma página de comu-
nicação local.

Segundo ele, há 25 anos é
professor e, durante as mais de
duas décadas, segue buscando
melhorias para a categoria na
cidade. “Gostamos do que faze-
mos, mas vivemos num mundo em
que necessitamos do dinheiro.
Então, na medida do possível,
vamos trabalhando, fazendo o que
podemos. Mas trabalhar só por
amor fica difícil”, disse.

SEM PREVISÃO DE PAGAMENTO

De acordo com o secretário
municipal de Educação, Sidney
França, o reajuste do piso salarial
não foi feito porque o município
não recebeu nenhum repasse da
União. Ele ainda informa que não
há previsão de realizar o pagamen-
to, pois o governo federal não se
manifestou sobre quando será
feito o repasse.

Ao JB Litoral, Sidney França
comenta que os professores da
rede municipal possuem um plano

de cargos e salários ativos, e que o
novo piso não está sendo pago pois
o Poder Municipal não possui
orçamento para este ano. “Assim
que o repasse do governo federal
for feito, iremos adequar o piso”,
afirma.

Ele destaca que os profissionais
de educação possuem progressões
por níveis ativas e em dia, porém,
devido ao reajuste, a secretaria de
Educação, juntamente com os
professores, está fazendo um
estudo para reorganizá-las. O
objetivo é que os professores que
já possuem mais tempo de serviço
e cursos de capacitação ao longo da
carreira não sejam prejudicados.

BAIXO NÚMERO DE ALUNOS

“Guaraqueçaba é um município
atípico e possui muitas escolas
espalhadas com poucos alunos, o
que dificulta fazer todos os reajus-
tes necessários, pois recebemos
recursos do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica (FUNDEB) por número de
alunos”, diz.

Atualmente, 97 professores

fazem parte do quadro do magis-
tério, segundo o Portal da Trans-
parência da prefeitura. O secretá-
rio de Educação comenta que os
profissionais atendem 900 alunos,
em 26 comunidades do município.
Desta forma, a média de Guara-
queçaba é de 9,2 alunos por
professor.

“Manter todos esses estabeleci-
mentos e dar todos os reajustes
salariais previstos em lei têm sido
um grande desafio devido ao baixo
número de alunos”, conclui.

SÉRIE EDUCSÉRIE EDUCSÉRIE EDUCSÉRIE EDUCSÉRIE EDUCAAAAAÇÇÇÇÇÃÃÃÃÃO MUNICIPO MUNICIPO MUNICIPO MUNICIPO MUNICIPAAAAAL NO LITL NO LITL NO LITL NO LITL NO LITORAORAORAORAORALLLLL

Cada kit de uniforme contém duas camisetas, uma bermuda, uma calça, uma jaqueta, uma
camiseta de manga longa e dois pares de meia
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SAMU Litoral completa 10 anos; o órgão fez 3.5

Nesta segunda-feira (4),
o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU)
do Litoral completa 10 anos
atendendo a todos os 7
municípios da região 24
horas por dia, todos os dias
do ano. Ao longo da última
década, o órgão informa
que realizou em torno de
3.5 milhões de atendimen-
tos à população.

Para homenagear os
profissionais que fazem
parte do SAMU, a Câmara
de Vereadores das sete
cidades irá realizar a
entrega de Menção Honro-
sa ao órgão. Quem dá início
às homenagens é o Poder
Legislativo de Paranaguá,
nesta segunda-feira (4), às
17h30.

O SAMU é administrado
pelo Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde do Litoral do
Paraná (CISLIPA), com
recursos da União, do
Estado do Paraná e dos
sete municípios consorcia-
dos. Desta forma, mantém
os 140 funcionários admi-
nistrativos e técnicos
(condutores socorristas,
técnicos de enfermagem,
enfermeiros e médicos)
que trabalham incessante-
mente para prestar atendi-
mento de urgência e
emergência com qualidade
e eficiência.

A chefe do departamen-
to de enfermagem, Juliane
Brenner Vieira, comenta
que, seja com sol ou chuva,
calor ou frio, o objetivo das

Por Luiza Rampelotti equipes é chegar o mais
rápido possível ao local da
ocorrência para socorrer a
vítima, fazer o primeiro
atendimento, estabilizar o
paciente e transportá-lo ao
lugar adequado.

Ela revela que durante o
período de baixa tempora-
da no ano, o SAMU Litoral
atende cerca de 65 ocor-
rências ao dia, próximo de
2 mil ao mês, aumentando
em mais de 100% a deman-
da durante a temporada de
verão. As urgências podem
ser de origem traumática,
clínica, pediátrica, cirúrgica,
gineco-obstétrica ou de
saúde mental.

CADA UM TEM
 SEU PAPEL

Juliane destaca que a
instituição é composta por
vidas que cuidam de outras
vidas e que têm um impor-
tante papel dentro do
sistema e na hora do
atendimento. “Um não
funciona sem o outro,
assim como acontece com
nosso corpo. Se fizermos
uma comparação, os
condutores socorristas
seriam os nossos pulmões,
pois são eles que dão o
fôlego e o tempo de atendi-
mento. Os técnicos de
enfermagem seriam os
braços e pernas, porque
são eles que estão presen-
tes na maioria dos atendi-
mentos. Os médicos seriam
o coração, pois eles deter-
minam quem vai atender
cada paciente, além de

estarem presentes nas
situações mais graves. Os
enfermeiros são o cérebro,
pois são os responsáveis
pela organização de todos
os serviços e pela equipe da
base, além de estarem
presentes nos atendimen-
tos mais graves também.
Os rádio-operadores seriam
o sistema nervoso, aquele
que faz a comunicação de
tudo com todos. As funcio-
nárias da limpeza seriam os
rins, porque garantem a
higiene da base e a tornam
acolhedora. Já o tórax e a
pele seria todo o pessoal
administrativo do CISLIPA,
porque se eles não conecta-
rem todas as partes e
garantirem o bom funcio-
namento de todos, jamais
seria alcançado o maior
objetivo, que é o bom
atendimento da popula-
ção”, reflete.

COMO FOI O INÍCIO?

O médico plantonista e
diretor técnico do SAMU
Litoral, João Cláudio
Campos Pereira, está no
órgão desde o início, há 10
anos. Ele relembra as
principais mudanças
acontecidas ao longo da
última década e que
transformaram o atendi-
mento do serviço na
região.

“O SAMU iniciou de uma
forma bastante difícil,
dentro das possibilidades
que existiam naquele
momento, com uma equipe
que era nova, de pessoas

que foram contratadas
para aquele trabalho. Não
tínhamos, até então, um
concurso, eram só indica-
ções por uma contratação
emergencial. Durante o
primeiro ano, tivemos
diversas dificuldades,
inclusive em relação ao
pagamento dos próprios
trabalhadores, chegou um
momento que ficamos sem
receber salários, muitas
pessoas não conseguiam
trabalhar, principalmente
para quem tinha somente
um emprego”, recorda.

O médico também conta
que não havia equipe de
suporte adequado no
SAMU, por exemplo, quem
fizesse a limpeza da base,
que fica localizada em
Paranaguá, na rua Domin-
gos Peneda. “Chegávamos
aqui e a própria equipe das
ambulâncias, da remoção,
equipe médica lavava a
base, nós limpávamos e
depois começávamos a
atender. É claro que não
parávamos mesmo nesse
momento de higienização,
mas tínhamos que fazer
uma força tarefa entre os
trabalhadores da base”,
comenta.

CONCURSO PÚBLICO FOI
O DIVISOR DE ÁGUAS

Ele ainda revela que,
naquela época, em 2012, a
questão de comunicação
entre as equipes também
era bastante complicada.
Segundo o médico, o
sistema de comunicação

das viaturas era bastante
falho, não havia rádio
instalado em todas as
viaturas, e o contato era
feito por walk-talks, que
tem alcance baixo, e por
telefone.

“Além disso, não tinha o
sistema integrado, digital e
de computação que temos
hoje, toda a ocorrência era
apresentada em papel,
então o papel era a única
coisa que tínhamos para
escrever. Não havia grava-
ções telefônicas, não
tínhamos nenhum tipo de
suporte para informática,
por exemplo”, conta.

Apesar de todas as
dificuldades iniciais, que se
mantiveram por alguns
anos, o médico João
Cláudio tem orgulho em
dizer que a equipe era
extremamente unida. “Foi
uma equipe que fez com
que a gente continuasse o
trabalho, mesmo às vezes
fazendo vários dias de
plantões seguidos sem ir
para casa porque não tinha
ninguém para assumir.
Fizemos isso durante um
tempo”, relembra.

A equipe continuou
trabalhando de forma
reduzida até 2014, quando
o CISLIPA lançou o primeiro
concurso público para
contratação de médicos,
enfermeiros, técnicos em
enfermagem, rádio-
operadores, condutores
socorristas e equipe de
suporte para o SAMU. “A
partir daí se inicia uma
nova fase dentro do
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SAMU conta com cerca de 140 funcionários que atendem o Litoral do Paraná Durante a Operação Verão, SAMU conta com um helicóptero disponível para os
atendimentos

Atendimentos móveis de urgência são feitos nas 7 cidades
da região

Primeiro atendimento passa pelos rádio-operadores, que
atendem as ligações de ocorrências

Fora da temporada, são realizados cerca de 65 atendimentos
por dia no Litoral inteiro
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milhões de atendimentos ao longo da última década

No setor da saúde, são 14 médicos, 4 enfermeiros, 54 técnicos de
enfermagem e 29 condutores socorristas

Médico João Cláudio Campos Pereira está no SAMU desde o início do órgão
no Litoral e relembra as mudanças que ocorreram nos últimos anos
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SAMU”, destaca o médico.

EQUIPAMENTOS
DE TRABALHO

Até então, o SAMU tinha
apenas uma viatura dispo-
nível para cada município e,
em Paranaguá, eram duas.
Vale destacar que cada
cidade é responsável pelos
custos de suas próprias
ambulâncias.

As viaturas eram básicas,
compostas por um condu-
tor socorrista e um técnico
de enfermagem, chamadas
de Brava. Existia somente
uma viatura avançada, que

incluía médico, enfermeiro
e condutor socorrista,
chamadas de Alfa.

Mas com o início da
pandemia, em março de
2020, o órgão percebeu a
necessidade de mais uma
viatura Alfa, que ficou
baseada em Matinhos por,
aproximadamente, dois
anos. No momento, ela não
está em funcionamento
por falta de equipe, mas o
médico afirma que já foi
aberto um Processo Seleti-
vo Simplificado (PSS) para
contratação de pessoal.

“Momentaneamente,
temos uma viatura avança-

da e uma segunda viatura
básica em Morretes. Na
realidade, essas ambulânci-
as não nos pertencem, são
veículos que vieram para
suprir a demanda das
rodovias com a saída da
concessionária Ecovia, com
recurso do governo estadu-
al”, explica.

AUMENTO DE
RECURSOS NO VERÃO

João Cláudio conta que,
com o passar dos anos, as
peculiaridades do Litoral
passaram a ser observadas.
Ele fala, especificamente,

sobre a população flutuan-
te da região litorânea, que
chega a aumentar a quanti-
dade de pessoas durante a
temporada de verão em
até nove vezes.

“Não podemos dizer que
nosso número total de
habitantes é o número de
atendimentos que temos,
pelo contrário, a população
flutuante durante a Opera-
ção Verão é realmente
muito grande e nos traz
muita dificuldade de
organização. Passamos de
300 mil habitantes para
quase 3 milhões”, diz.

Por esse motivo, durante

a Operação Verão, há um
acréscimo de profissionais
e recursos enviados pelo
Estado para que seja
possível continuar os
atendimentos. Desta
forma, o médico explica
que nos meses de dezem-
bro a março o SAMU conta
com mais 1 médico, mais 1
rádio-operador, mais 1
técnico de regulação
médica e mais viaturas
disponíveis. Além disso,
também há a disponibiliza-
ção de um helicóptero e
mais 3 viaturas avançadas.

Atualmente, a equipe
do SAMU Litoral conta
com 14 médicos; 4 enfer-
meiros; 54 técnicos de
enfermagem; 29 conduto-
res socorristas, além dos
funcionários administrati-
vos e de suporte. No
entanto, existem outros
15 colaboradores em
Guaratuba, que prestam
serviço para o SAMU, mas
são funcionários do Poder
Municipal.

Acompanhe, na próxima
semana (11), a continuação
da série de reportagens
especiais sobre os 10 anos
do SAMU Litoral.
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Engorda da praia de Matinhos segue avançando;
MPPR continua buscando a paralisação
Por Luiza Rampelotti

As obras da engorda da
faixa de areia no balneá-
rio de Caiobá, em Mati-
nhos, já apresentam
resultados em aproxima-
damente 500 metros de
praia. A obra teve início
no sábado, 25 de junho, e
é uma das intervenções
previstas no Projeto de
Recuperação da Orla de
Matinhos, do Governo do
Estado.

O objetivo é realizar o
engordamento da faixa de
areia em até 100 metros
de largura, transformando
o cenário dos 6,3 quilô-
metros (km) do Morro do
Boi até o balneário
Flórida. O processo é
feito por meio do procedi-
mento de dragagem, no
qual uma tubulação de
até 4,4 km é acoplada à
uma draga, embarcação
especial que remove
areia da jazida determina-
da em alto mar. A draga,
então, transporta a areia
removida até a ponta da
tubulação e bombeia o
material até a praia.

O projeto foi desenvol-
vido pelo Instituto Água e
Terra (IAT) e analisado
pela equipe multidiscipli-
nar da Universidade
Federal do Paraná (UFPR),
através do Instituto
Tecnológico de Transpor-
tes e Infraestrutura, e é
executado pelo Consórcio
Sambaqui, vencedor da
licitação.

“O Consórcio Sambaqui
está trabalhando dia e
noite, desde o dia 25, na
execução da extensão da
orla. Cada viagem da
draga traz 12 mil metros
cúbicos de areia e a
previsão de conclusão
desse primeiro trecho, até
o Pico de Matinhos, é o
final do mês de julho”,
conta Elvio Torres, geren-

te de projetos do Consór-
cio Sambaqui.

MPPR E MPF
INGRESSARAM COM

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EM 2021

Entretanto, se depen-
der do Ministério Público
do Paraná (MPPR), espe-
cificamente do núcleo de
Paranaguá do Grupo de
Atuação Especializada em
Meio Ambiente, Habita-
ção e Urbanismo (Gaema),
chefiado pela promotora
Dalva Marin de Medeiros, a
obra, da maneira que está,
não deve ir muito longe. No
dia anterior ao início da
dragagem, 24 de junho, a
promotora solicitou à
Justiça uma decisão sobre
os pedidos de suspensão
da engorda da praia,
feitos pelo órgão.

A solicitação para a
suspensão foi feita ainda
em agosto de 2021, antes
do início das obras, por
meio de uma ação civil
pública ajuizada pelo
MPPR e pelo Ministério
Público Federal (MPF)
contra o IAT, o IBAMA, o
Estado do Paraná, o

Banco do Brasil, a Caixa
Econômica Federal e
pessoas físicas ligadas ao
IAT e IBAMA.

A ação solicitava, em
caráter de urgência, por
meio da tutela antecipa-
da, a suspensão do
procedimento licitatório
nº 49/2021 (relacionado à
obra), a suspensão dos
licenciamentos e licenças
sobre o Relatório Ambien-
tal Preliminar das Obras
de Recuperação da Orla
de Matinhos, a suspensão
da validade de licencia-
mentos, abstenção de
promover a abertura de
qualquer procedimento de
licitação para contratação
de instituição no sentido
de executar os projetos
básicos e executivos da
recuperação da orla,
abstenção de promover
qualquer intervenção ou
execução de obras relati-
vas ao tema, entre outros,
até que questões relacio-
nadas a possíveis danos
ambientais fossem
sanadas.

No entanto, a Justiça
não acatou a tutela
antecipada e impôs que a
deliberação sobre o

pedido de antecipação de
tutela fosse promovida
depois de eventual
manifestação dos requeri-
dos, entre outras deci-
sões. Com isso, as obras
foram iniciadas.

MPPR DIZ QUE OBRA
CAUSARÁ DANOS

IMENSURÁVEIS

A ação civil pública
segue correndo na 11ª
Vara Federal da Subseção
Judiciária de Curitiba,
mas, em 24 de junho, a
promotora do Gaema,
Dalva Marin Medeiros,
enviou uma nova mani-
festação à Justiça, desta-
cando que as obras
tiveram início e estão
avançando rapidamente.
E, de acordo com ela,
causando grandes prejuí-
zos ambientais e sociais.

“A realização das obras
causará danos imensurá-
veis e de impossível
reversão, uma vez que
não foi realizado o correto
Estudo de Impacto Ambi-
ental e Relatório de
Impacto Ambiental e as
licenças ambientais
emitidas são notadamen-

te nulas. Afora os danos já
gerados à restinga”, diz
um trecho do documento.

Além disso, ela tam-
bém afirma que a draga-
gem não foi devidamente
autorizada e que as obras
estão ocorrendo sem
controle/fiscalização
alguma. “IAT está empre-
endendo, licenciando e
fiscalizando, ou, pelo
menos, deveria fiscalizar.
Assim, não obstante a
peculiaridade e complexi-
dade do caso, postula-se
a apreciação dos pedidos
da tutela antecipada, a
fim de evitar danos ainda
maiores ao meio ambien-
te e a sociedade de
Matinhos, considerando
que o contraditório foi
assegurado aos requeri-
dos. Estamos diante de
uma situação crítica,
urgente e grave: conside-
rando o rápido andamen-
to do certame, da contra-
tação da empresa, do
início das obras e da
avançada avassaladora da
execução do empreendi-
mento e por tais motivos,
postula-se a apreciação
judicial”, destaca a
manifestação.

ACIMA lança nota de repúdio
Os empresários de

Matinhos não estão
gostando das medidas
tomadas pelo MPPR no
caso e, na quinta-feira
(30), a Associação Comer-
cial Empresarial do
município (ACIMA) emitiu
uma nota de repúdio ao
pedido de suspensão das
obras de engorda e

revitalização da orla
executado pelo órgão.

Segundo o presidente da
ACIMA, Adriano Menine
Ribeiro, “novamente, o
MPPR e uma minoria
política lutam contra o
desenvolvimento, a gera-
ção de empregos e renda, o
fomento do turismo e a
melhora da qualidade de

vida. Essas atitudes não
representam a vontade da
população matinhense, a
qual permaneceu esquecida
por, pelo menos, 30 anos”.

Na nota, ele questiona
qual a “real motivação para
não deixar a nossa cidade
se desenvolver e atrair cada
vez mais turistas, morado-
res e investidores”. E, ainda,

destaca que, além da
engorda da praia, estão
sendo feitas obras de
macro e micro drenagem
que devem amenizar ou
até mesmo solucionar o
grave problema de alaga-
mentos que os moradores
da cidade sofrem ao longo
dos anos.

“Essa obra cumpriu todo

o rito necessário e reali-
zou todos os estudos e
cuidados fundamentais.
Destaca-se que o projeto
utiliza técnicas modernas de
baixo impacto ambiental e,
da mesma forma, soluciona
os problemas de infraestru-
tura sem deixar de
contemplar o lazer e a
segurança”, diz Adriano.

Em uma semana, a obra de engorda já apresentou resultado em 500
metros da praia de Matinhos
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MPPR afirma que obras causarão danos ambientais imensuráveis e de
impossível reversão
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Na edição do JB Litoral de
6 de junho, o jornal trouxe
uma reportagem informando
que, apesar de existir lei
municipal, em Antonina, que
prevê o transporte gratuito
de alunos universitários que
estudam em outras cidades
do Litoral, o prefeito José
Paulo Vieira Azim (PSD), o Zé
Paulo, não estava cumprindo
a legislação. Com isso, vários
estudantes foram ouvidos e
falaram sobre as dificuldades
enfrentadas devido à falta do
ônibus, que deveria estar
sendo oferecido desde 2019.

Logo depois da publicação
da reportagem, em 9 de
junho, a prefeitura de Antoni-
na, por meio de sua página no
Facebook, informou que
estava aberto o cadastro para
transporte de acadêmicos
com destino a Paranaguá e
Matinhos. Os alunos interes-
sados deveriam comparecer
na sexta-feira, dia 10, na
secretaria de Educação, das
8h30 às 17h, portando os
documentos necessários.

Segundo o aluno Allan
Santos Greim dos Prazeres, de
22 anos, que estuda na
Universidade Estadual do
Paraná (Unespar), campus
Paranaguá, no último ano do
curso de Administração, na
semana seguinte o transporte

CIDADESCIDADESCIDADESCIDADESCIDADES

Depois de reportagem, Antonina volta a
oferecer transporte para universitários,
mas apenas no período noturno
Por Luiza Rampelotti já havia sido retomado. “O

retorno veio meio caótico em
primeiro momento devido à
má organização da prefeitu-
ra. Em primeiro lugar, foi
divulgada a seleção/documen-
tação do transporte às 20h48
do dia anterior à data neces-
sária de comparecimento dos
alunos no local de cadastro.
Na secretaria de Educação,
não foi feita nem a reabilita-
ção dos documentos, ou seja,
era o mesmo o qual assinamos
em 2018, sem nenhuma
modificação”, diz.

Ele ainda informa que,
apesar do aviso da prefeitu-
ra se referir ao transporte
para Paranaguá e Mati-
nhos, a prioridade foi dada
apenas aos alunos de
Paranaguá e, ainda, do
período noturno. “A
prioridade foi dos alunos da
Unespar e da Isulpar e, caso
sobrasse espaço, as pessoas
de algum curso noturno de
Matinhos. A justificativa foi
devido à falta de transporte
fornecido”, comenta.

Desta forma, os estudan-
tes universitários que fazem
os cursos em outros municí-
pios, no período da manhã
ou tarde, continuam sem
transporte. Além disso,
Allan diz que, de acordo
com a prefeitura, não há
previsão para a resolução
da situação.

“QUALIDADE IDEAL DO
ÔNIBUS”, DIZ ALUNO

Allan também conta que,
em conversa com a secretaria
de Educação e com a empresa
Dona Helena, que está
realizando o transporte, foi
informado de que a contrata-
ção do ônibus foi feita de
forma emergencial, sem
licitação específica, com
período de 15 dias de execu-
ção e probabilidade de
estender o prazo de vigência
do contrato. “Nos informaram
que foi cedido um ônibus e
uma van/micro. O ônibus está
exclusivo para Paranaguá e a
van para Matinhos”, comen-
ta.

No entanto, o aluno explica
que vários outros estudantes
não conseguiram a vaga no
ônibus, isso porque a limita-
ção máxima do veículo é de
cerca de 43 pessoas sentadas.

“Um ponto extremamente
positivo é que o ônibus tem
qualidade extremamente alta
em comparação aos que eram
fornecidos; eu diria que é a
qualidade ideal. Ônibus com
todas as licenças e revisões
feitas corretamente, os
assentos são confortáveis,
limpos e ergonômicos, e o
ambiente interno é climatiza-
do e possui um banheiro, está
em um estado impecável”,
avalia.

TRANSPORTE ESTÁ
 SENDO PAGO COM

RECURSOS DO FUNDEB

O JB Litoral procurou no
Portal da Transparência da
prefeitura e no Diário Oficial
do Município o contrato de
locação do ônibus. No entan-
to, não há nenhum documen-
to que informe a respeito dos
termos da contratação do
serviço.

O que foi possível encon-
trar, no Portal da Transparên-
cia, foi o Empenho 3670/2022,
de 2 de junho, para a empresa
Wosner & Soldati LTDA, nome
fantasia da Dona Helena
Turismo. O empenho é
referente à prestação de
serviços de locação de ônibus
referente a 15 diárias pelo
valor de R$ 17.497,95, o que
significa uma média de R$
1.160 por dia.

Além disso, a fonte do
recurso, de acordo com o

próprio Portal da Transparên-
cia, é das transferências
constitucionais do Fundo de
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica
(FUNDEB). No entanto, os
recursos do FUNDEB só
podem ser utilizados no
atendimento dos alunos da
educação básica pública,
observando-se os respectivos
âmbitos de atuação prioritá-
ria dos Estados e Municípios,
conforme estabelecido nos
parágrafos 2º e 3º do artigo
211 da Constituição.

A equipe de reportagem
procurou o secretário de
Educação Sandro Rafael
Martins, enviando questiona-
mentos a respeito do retorno
do transporte universitário. As
mesmas perguntas foram
encaminhadas para o secretá-
rio de Comunicação, Marcelo
Vieira Gomes, primo do
prefeito Zé Paulo. No entan-
to, como de costume, não
foram respondidas.

Prefeitura fretou ônibus de turismo para fazer o transporte. 15 dias
custaram mais de R$ 17 mil
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Yared destina R$ 7.3 milhões para  restauro da Casa do
Brasão e do Portão de Ferro, na Rua da Praia, em Paranaguá

Por Luiza Rampelotti

Na segunda-feira (27), a
deputada federal Christia-
ne Yared (PP) esteve em
Paranaguá visitando os
pontos turísticos Casa do
Portão de Ferro e Casa do
Brasão, localizados na Rua
da Praia. Os imóveis serão
reformados e darão
espaço ao Centro de
Referência da Cultura
Caiçara – Casa do Fandan-
go.

Para o restauro e
adequação dos imóveis,
Yared conseguiu, junto ao
governo Federal, R$ 7.3
milhões, os quais desti-
nou ao Instituto do
Patrimônio Histórico e
Nacional (IPHAN) para
realizar o projeto e a

execução da obra. “Esta-
mos trazendo para cá o
Centro de Referência da
Cultura Caiçara, espaço
que abrigará a Casa do
Fandango do Litoral. É
uma obra muito grande e
aguardada, que irá
mudar a cara desse
maravilhoso ponto
turístico de Paranaguá
que é a Rua da Praia.
Além disso, com esse
restauro, apoiamos e
incentivamos o turismo, e
muito mais que isso,
promovemos o pertenci-
mento da população à sua
cidade”, diz a deputada.

Ela destaca que por
meio do Centro da Cultura
Caiçara, crianças, adoles-
centes, jovens, adultos e
idosos, junto às famílias

de Paranaguá e Litoral,
aprenderão mais sobre a
cultura da região. Além
disso, ela também afirma
que o espaço irá valorizar
as manifestações tradicio-
nais caiçaras, como o
fandango, os grupos e
mestres que seguem
mantendo em pé a cultura
local.

Dentro do espaço,
haverá uma área para a
realização de bailes de
fandango, loja para venda
de artesanato caiçara,
local para exposições,
salas multiuso, biblioteca
e espaço audiovisual. O
projeto foi desenvolvido
pelo IPHAN em parceria
com a Secretaria do
Patrimônio da União
(SPU).

Deputada foi a única parlamentar a destinar recursos para o
IPHAN

Com a conclusão do restauro e adequação dos imóveis, prédios
históricos abrigarão Casa do Fandango e Centro de Referência Caiçara

Atual vista da rua da Praia, onde os imóveis serão restaurados

OBRAS DEVEM SER
CONCLUÍDAS EM 2024

Yared informa que o
edital para a licitação está
prestes a ser lançado, e
que a obra deve iniciar logo
após o período eleitoral. A
previsão para a conclusão
do restauro e adequação da
Casa do Portão de Ferro e
Casa do Brasão é em 2024.

“É motivo de muita
alegria, para mim, conse-
guir esse recurso para que
Paranaguá possa avançar
no turismo, possa valorizar
a cultura do Litoral, fazer a
diferença para as próximas
gerações que virão. Aqui
deixamos nosso legado e,
mais que isso, o sentimento
de pertencimento dos
parnanguaras, a intenção
de fazer com que os mora-

dores realmente conheçam,
valorizem e cuidem de sua
cidade”, comenta a deputa-
da.

Ela ainda afirma que
dentro do programa de
participação de restauro
junto ao IPHAN, apenas a
parlamentar paranaense
fez indicações junto ao
Orçamento Geral da União
para a recuperação de
prédios históricos.

“Esse é o pontapé inicial
de toda a restauração da
orla da Rua da Praia e de
prédios históricos da região
litorânea. São R$ 27 milhões
destinados ao IPHAN para
que a gente mude a cara do
nosso Litoral, invista em
turismo, na cultura local e,
novamente, crie o senti-
mento de pertencimento
nos moradores”, conclui.
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“Paraná estava preso na armadilha da
sustentabilidade, com interesses
econômicos por trás”, diz Guto Silva
Por Luiza Rampelotti

Na quinta-feira (30), o
deputado estadual e ex-chefe
da Casa Civil do Governo do
Estado, Guto Silva (PP), esteve
em Paranaguá. Na ocasião,
ele visitou a redação do JB
Litoral, a prefeitura e, em
seguida, foi para Guaraqueça-
ba.

Na sede do jornal, Guto,
que é pré-candidato ao
Senado, concedeu uma
entrevista em que fala, entre
outros assuntos, sobre seu
início na política, os próximos
objetivos e desejos para o
Litoral. Natural de Maringá,
se mudou ainda criança para
Pato Branco, onde cresceu e
iniciou carreira acadêmica,
empresarial e política.

Lá, foi eleito vereador e
assumiu em 2009 e, ao final
do mandato, foi nomeado
para o cargo de subchefe da
Casa Civil do Paraná, na
gestão de Beto Richa (PSDB),
em 2012. Em 2014, foi eleito
deputado estadual, reeleito
em 2018 e, em 2019, assumiu
como secretário-chefe da
Casa Civil durante o comando
do governador Ratinho Junior
(PSD). Em janeiro deste ano,
Guto deixou o posto para ser
pré-candidato ao Senado
Federal, nas eleições gerais de
outubro.

Em paralelo à atuação
política, ele é empresário na
área internacional de uma
rede de varejo e franquias de
inovação. Além disso, tam-
bém atua como trader,
consultor internacional de
negócios e professor universi-
tário.

PRIMEIRO POLÍTICO
 DA FAMÍLIA

Guto conta que nunca
imaginou que seria político, já
que em sua família não
existem pessoas que tenham
ingressado na área. “Fui o
primeiro político da minha
família e, às vezes, o pessoal
ainda torce o nariz”, diz.

Apesar da vida pública, ele
não parou de estudar, hoje
está finalizando o doutorado
e, ainda, passou a dar aulas
em faculdades, além de
escrever livros sobre comércio
exterior. “A minha construção

humana na área empresarial,
na universidade, que conta
com um sistema robusto de
inovação, me trouxe uma
visão muito forte a respeito
das oportunidades que a
tecnologia oferece. Isso até
gera uma conexão com os
mais jovens, pois o ambiente
acadêmico é predominante-
mente jovial”, avalia.

Por isso, quando foi
convidado pelo governador
Ratinho Junior para ser
secretário-chefe da Casa Civil,
Guto decidiu criar, dentro do
órgão, a superintendência de
Inovação, com o objetivo de
garantir transversalidade e
falar com todos os segmentos
do setor. “Aí percebemos que
o Paraná tem 6 mil vagas para
programadores e desenvolve-
dores abertas, com salário-
mínimo inicial de R$ 5 mil,
indo até R$ 15 mil, mas
faltam pessoas capacitadas.
Por isso, temos um trabalho
de capacitar os jovens para
serem programadores e
desenvolvedores, incluindo
robótica nas escolas, para
que, lá na frente, a gente
consiga absorver esse merca-
do de trabalho”, comenta.

TECNOLOGIA COMO
SOLUÇÃO PARA O LITORAL

No mesmo segmento de
inovação, o deputado informa
que o Paraná passou a
realizar o Programa Qualifica,
que pretende oferecer
qualificação profissional para
que o Estado possa “acender
com tecnologia e educação de
impacto”. Ele avalia que essa
seria uma das soluções para o
desemprego no Litoral, por
exemplo.

“Temos esse grande
debate de desenvolvimento
[sustentável] que é uma
coisa difícil de avançar. Eu
diria que a solução do
Litoral passa por alguns
pilares, como o porto como
matriz de serviço, de
negócios, melhorando a
infraestrutura para Parana-
guá e aumentando a
importância econômica da
região; os serviços, e aí está
vinculado o turismo e, por
isso, temos que fazer a
ponte de Guaratuba, a

revitalização e engorda da
praia de Matinhos, a faixa
de infraestrutura, entre
outros”, pondera.

Sobre solucionar os proble-
mas do Litoral através do
Senado, ele comenta que “o
Senado Federal defende o
Estado, se você não der um
empurrão, uma chacoalhada,
as coisas não vêm para o
Paraná. Então o interesse do
Paraná tem que ser defendido
de forma intransigente”.

Ele diz que um desses
interesses seria a compensa-
ção financeira ao Estado, já
que a maior parte dos tributos
vai para a União e retorna
“muito pouco” para cá.
“Precisamos de mais recursos,
ajudamos demais o país, nós
temos que ter nossas compen-
sações”, opina.

“ATUAL REPRESENTAÇÃO
NO SENADO É TÍMIDA”, DIZ

Para isso, Guto afirma que
que os senadores precisam
ter “conexão da agenda do
Paraná com a agenda de
Brasília”. “O Senado, além
de ser uma casa revisora de
leis, tem uma figura muito
forte. O senador precisa
estar muito vinculado com a
bancada federal, dialogan-
do, conversando com os
prefeitos das regiões,
identificando quais as suas
demandas, e articulando
com os ministérios para
capitar e resolver problemas
também regionais. Não
adianta discutir grandes
temas, mas o trabalho tem
que ser feito de forma

SUSTENTABILIDADE
X ECONOMIA

Sobre o Litoral do Paraná,
ele considera que a região
ficou muito tempo “presa a
um modelo ideológico,
individual, de divisão do
Litoral”. Para ele, o Estado
esteve à mercê de promoto-
res de justiça e lobby econô-
mico que teriam o interesse
de que a região não se
desenvolvesse.

“Não acredito que não seja
possível coordenar, harmoni-
zar os interesses de sustenta-
bilidade com os interesses de
desenvolvimento humano e
pessoal. Cansamos de ficar
vendo o desenvolvimento de
Santa Catarina com emprego
e renda, com os paranaenses
indo gastar lá. Nós não temos
a mesma condição por quê?”,
questiona.

Ele destaca que o Paraná já
perdeu mais de duas décadas
preso em uma armadilha de
sustentabilidade, com
interesses econômicos, e que,
agora, o Estado irá para o
enfrentamento. “Ninguém
quer ver o modelo econômico
usurpando o meio ambiente e
a sustentabilidade. Mas se
não dermos condição para a
população de emprego e
renda, teremos invasões de
áreas protegidas, corte de
árvores, para uma busca por
moradia, por exemplo. Qual é
o bom senso desse processo?
Precisa ter equilíbrio, se a
população não tiver condi-
ções, vai ter invasão, vamos
estar desmatando, gerando
problemas sociais que não são
resolvidos pela pauta da
sustentabilidade”, reflete.

prática, precisamos encher a
barriga do povo do Paraná,
gerar emprego aqui,
melhorar a vida das pessoas
daqui”, diz.

Para ele, isso não é o que
está acontecendo hoje, já
que, em sua opinião, a
representatividade do
Estado no Senado é “muito
tímida”. Ele diz que o Paraná
não merece os atuais
representantes e precisa de
voz forte.

“Nós somos a quarta
economia do país, temos um
agro que é orgulho, temos
um comércio corajoso que
abre suas portas para gerar
emprego, uma indústria
competitiva. Esse relógio do
setor privado do Paraná, que
é dinâmico, arrojado, forte,
precisa estar representado
no Senado. Os senadores
estão desconectados com a
realidade do Paraná, o povo
é trabalhador, vai em frente,
vai à luta com garra, nós
temos que ter esse espírito
como congressistas, defen-
der os interesses, erguer a
bandeira”, comenta.

O JB Litoral questionou
se, caso eleito para o cargo,
Guto cumpriria os oito anos
de mandato, uma vez que se
licenciou da Assembleia
Legislativa do Paraná (ALEP)
durante a maior parte do
mandato como deputado
estadual, em 2019, para ser
chefe da Casa Civil. De
acordo com ele, sim, já que
“não teria lógica tomar uma
posição no Senado e voltar a
ser secretário de Estado,
você estaria dando um passo
para trás”.

“Não existe sustentabilidade com pobreza”
Em sua visão, poucos

membros do Ministério
Público do Paraná (MPPR)
atrasaram o desenvolvimen-
to do Litoral do Paraná.
“Ninguém queria enfrentar,
tinha ONGs por trás financi-
ando o jogo econômico,
utilizando até mesmo a boa
vontade do membro do

MPPR para atrasar os proces-
sos. O Paraná precisa fazer
esse enfrentamento. Será
prosperidade para novas
gerações e a garantia de
sustentabilidade, porque não
existe sustentabilidade com
pobreza, com impacto social
negativo. A pauta da susten-
tabilidade é inteligente, é

leve, gastar menos recursos
com inteligência e poder para
melhorar a vida das pessoas;
não é só deixar a árvore em
pé e a população morrendo
de fome. Vamos encontrar
mecanismos para criar valor
para deixar a árvore e gerar
empregos para os jovens”,
diz.

Guto afirma que esse
enfrentamento e transforma-
ção do Estado começou no
governo Ratinho Junior e deve
ser levado para Brasília. “O
Paraná é flexível, resiliente,
rápido, ágil, dinâmico. Sou
apaixonado pelo Estado e
precisamos levar esse jeito
novo com sinceridade,

franqueza, bom senso e
harmonia à Brasília, para
podermos fazer as coisas
acontecerem. O Paraná
ajuda demais o Brasil, temos
que ter um tratamento
diferente, mais recursos,
mais investimentos para
melhorar a vida das pesso-
as”, finaliza.

Guto esteve na redação do JB Litoral, na quinta-feira (30) Guto Silva é pré-candidato ao Senado e
deseja trazer mais recursos para o Paraná
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Guarujá: Porto responde
por dois terços do ISS
recolhido na Cidade

O Porto leva o nome de Santos, mas tem em
Guarujá um pilar de sua movimentação de
cargas e serviços. E a cidade também depende

muito da atividade portuária em sua economia.
Segundo a Prefeitura, o montante arrecado em impostos

do setor portuário subiu 40,6% em Guarujá, passando de
R$ 96,5 milhões em 2020 para R$ 138,3 milhões em
2021. Ou seja: o Porto responde por 65,7% – quase dois
terços – de tudo o que o Município arrecada de Imposto
sobre Serviços (ISS).

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e
portuário, esse elemento deve ser visto sempre com aten-
ção quando se fala em planejamento e desenvolvimento
local. Atualmente, 40% do que é movimentado no maior
porto da América Latina passa por Guarujá.

“Contamos com a possibilidade de aumento do cais
acostável, que vai trazer um número bastante significati-
vo de novos empregos e aumentar a arrecadação do
Município”, prevê Adalberto Ferreira da Silva.

CONVÊNIOCONVÊNIOCONVÊNIOCONVÊNIOCONVÊNIO

O secretário cita o convênio com a SPA como um
modelo interessante para a cidade e o próprio Porto. Nele,
a construção de 649 unidades habitacionais no Parque da
Montanha, na Vila Edna, deverá garantir a abertura de
um novo terminal.

“A gente resolve um problema social, abre novos
postos de trabalho e permite condição de arrecadação
para atendimento de outras demandas em áreas diferen-
tes”, sinaliza.

OBRAS VIÁRIASOBRAS VIÁRIASOBRAS VIÁRIASOBRAS VIÁRIASOBRAS VIÁRIAS
 
O secretário lembra o ordenamento no fluxo de cargas,

com obras viárias que ajudarão no tráfego na margem
esquerda do Porto. Uma delas é a proposta de reformula-
ção em Vicente de Carvalho, enviada à Antaq em meio ao
processo de desestatização da gestão do cais santista.

“Temos em andamento as obras viárias relacionadas à
Perimetral, que vão transformar bastante a configuração
dos acessos aos bairros, separando o tráfego de carga do
tráfego local. Isso permitirá melhor qualidade de vida e
habitualidade para as pessoas”, diz.

Fonte: A Tribuna

Santos: começam obras de
melhoria na Avenida Perimetral
SPA investirá mais de R$ 20 milhões em obras de readequação
na região da Alemoa, microdrenagem e iluminação

A Santos Port Authority (SPA), a Autoridade Portuária de
Santos, iniciou, no último dia 23, as obras de melhoria da
infraestrutura viária na Avenida Perimetral da Margem
Direita do complexo marítimo, no trecho compreendido
entre o Viaduto Paulo Benevides e a empresa Brasil
Terminal Portuário, na região da Alemoa. A obra deve ser
concluída até novembro do ano que vem, com um investi-
mento de mais de R$ 20 milhões. O projeto prevê a
readequação do sistema viário, aproveitando o traçado
existente, além da reestruturação do sistema de microdre-
nagem da região. As obras também contemplam a implan-
tação de um novo sistema de iluminação e sinalização
viária. Estão previstas mudanças no tráfego de veículos de
acordo com os avanços das obras. No momento o estágio
está voltado para limpeza do local, mobilização de máqui-
nas e trabalhadores. Conforme as etapas avançarem, a
SPA informará as modificações no trânsito que serão
necessárias. A obra vai começar pela readequação do
sistema viário, aproveitando o traçado existente. Posterior-
mente seguirá para reestruturação do complexo de micro-
drenagem e implantação do novo sistema de iluminação e
sinalização viária. O objetivo é racionalizar e dar maior
fluidez de tráfego aos veículos transportadores das cargas
movimentadas nas atividades de exportação e importação.

Fonte: BE News

Em meio às denúncias de
importunação sexual reporta-
das pelo JB Litoral desde o
início de maio e que fizeram o
ginecologista Amauri Bilieri
ser alvo de investigação da
Polícia Civil e perder o direito
de exercer a medicina, outras
acusações sobre a mesma
temática estão sendo realiza-
das. Desta vez, as denúncias
envolvem possíveis episódios
de importunação cometidos
por um professor de geografia
do colégio Instituto Estadual
de Educação Dr. Caetano M.
Rocha, em Paranaguá.

Na última quinta-feira (30),
um vídeo, que circula pelas
redes sociais, mostra centenas
de alunos protestando contra
o suposto ato praticado pelo
docente. De acordo com os
estudantes, a ação aconteceu
após o professor Inácio
Daufenbach fazer um gesto
obsceno direcionado à uma
aluna. Por conta disso, a
jovem conta que teve uma
crise de ansiedade em razão
da exposição sofrida em sala
de aula, o que provocou a ira
dos adolescentes.

O Batalhão da Polícia
Escolar Comunitária atendeu a
ocorrência depois que alguns
estudantes passaram a
ameaçar o profissional de
educação. Contratado pelo
Estado desde 2009, Inácio
abriu um Boletim de Ocorrên-
cia (B.O.) contra os alunos por
temer a própria integridade
física diante da situação.
Agora, o professor terá um
prazo de seis meses para
exercer o direito de abrir uma
investigação criminal contra
os estudantes acusados das
ofensas.

A repercussão do protesto
foi o motivo para que a ex-
aluna da escola, Chryslaine
Lopes, contasse, em seu perfil
do Facebook, uma situação
que presenciou durante uma
de suas aulas com o professor.
Em conversa com o JB Litoral, a
jovem relatou que chegou a
flagrar o acusado cometendo
um ato de importunação
sexual.

DENÚNCIAS ANTIGAS

“Pelo que me lembro, isso
aconteceu entre agosto e
setembro. Ele tinha passado
uma atividade e estava com
minha amiga dividindo o
mesmo livro, quando o lápis
dela caiu e, ao tentar pegá-lo,
ela notou que o professor
estava se masturbando. Na
hora, a gente fingiu que não
viu nada, mas quando saímos
da sala a gente foi para a
diretoria comentar o que
tínhamos visto”, relembrou.

Na mesma publicação de
Chryslaine, outras mulheres
comentaram suas experiênci-
as com o professor. “Naquele
colégio nunca temos voz, eu já
denunciei ele em dois anos
consecutivos; uma vez porque

Professor acusado de
importunação sexual no Instituto
de Educação está afastado das
funções; NRE investiga o caso
Por Gabriel Santos e Diogo Monteiro

ele falou para minha amiga
que ela merecia ser estuprada e
outra porque o meu amigo viu
ele tirando foto de diversas
partes do meu corpo e dando
zoom”, disse Celine Djhullian
Wasch.

Outra ex-aluna, Daiany
Rocha, que frequentou a
escola entre os anos de 2012 e
2014, relatou já ter desconfia-
do anteriormente do compor-
tamento do professor em
relação às estudantes. “Esse
professor agia de uma forma
estranha mesmo, olhava de um
jeito meio “babando” para as
meninas. Lembro de perguntar
para elas se achavam que ele
agia de um jeito estranho
também, e a resposta era
sempre “sim”, mas em seguida
vinha o “mas é normal, ele é
homem e a gente é menina”, aí
ficava por isso mesmo, no final
a gente achava normal”,
publicou.

Na sexta-feira, 1º de julho,
os estudantes do colégio
organizaram um protesto em
frente a unidade do Núcleo
Regional de Educação, em
Paranaguá. A manifestação
pedia o afastamento do
docente das atividades
escolares depois do ocorrido
na sala de aula, na última
quinta-feira (30), além das
denúncias que vieram à tona
no dia da mobilização.

“Soubemos que essas coisas
aconteciam já faz algum tempo
e que já tinham sido feitos
relatos à direção da escola
contra o professor sobre os
seguidos casos de assédio. As
estudantes já tentaram
denunciá-lo há três anos, mas
não conseguiram levar o
processo para frente. Mas,
agora, queremos dar um basta
nessa situação”, comentou o
aluno de 20 anos, Lucas
Calado.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

O caso ao qual Lucas se
refere, trata-se da denúncia
feita por Chryslaine Lopes em
conjunto com outras ex-
alunas. A estudante chegou a
registrar uma ata sobre o
ocorrido para o corpo diretivo
do colégio e também denun-
ciou o caso ao NRE. A jovem
conta que, na ocasião, sentiu-
se descredibilizada quando
relatou a situação ao Núcleo e
aos diretores da instituição.

Além disso, ela comenta
que tentou registrar um
Boletim de Ocorrência, porém,
foi desencorajada pelas

autoridades policiais a não
seguir com o processo em
frente, uma vez que seria
difícil provar o fato.

O JB Litoral também teve
acesso a um B.O. realizado na
1ª Subdivisão Policial de
Paranaguá, em setembro de
2018, no qual uma ex-aluna
da instituição acusava o
professor por importunação
ofensiva ao pudor. Segundo o
Núcleo de Proteção à Criança
e ao Adolescente Vítimas de
Crimes (Nucria), o Boletim de
Ocorrência passou pelo Fórum
de Justiça e, desde então, o
Ministério Público analisa o
processo em sigilo.

“Na época, um grupo de
estudantes veio fazer o Boletim
de Ocorrência, porém, depois
ninguém mais foi encontrado
para prestar mais esclarecimen-
tos”, comenta a delegada do
Nucria, Maria Nysa Moreira
Nanni, à reportagem.

O QUE DIZ A
ESCOLA E O NRE

A direção da escola
relatou ao JB Litoral que uma
sindicância foi aberta, junto
ao NRE, com o objetivo de
tomar as devidas providênci-
as sobre o caso. Enquanto
isso, o professor está
afastado das atividades por
um período indeterminado.
“Estamos apurando os fatos
com todos os envolvidos na
situação, inclusive, já chama-
mos os pais da aluna e o
Conselho Tutelar. Iremos fazer
o registro do caso e vamos
encaminhar as informações
para os órgãos competentes”,
explicou a diretora do
colégio, Rosemary Liberatto.

Em nota, o NRE destacou a
celeridade no andamento dos
processos referentes aos
casos de assédio a partir das
medidas criadas pela Secreta-
ria de Estado da Educação e
do Esporte (Seed-Pr). O órgão
de educação também ressal-
tou a realização de campa-
nhas informativas sobre o
assunto voltadas aos alunos,
professores e comunidade
escolar.

DENÚNCIAS

Quem presenciar uma
situação de abuso sexual
dentro das escolas estaduais
(ou vivenciá-lo) pode reportar
o caso no canal de ouvidoria
do departamento. A Seed-PR
disponibiliza atendimento no
telefone: 0800 041 9192.
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Alunos protestaram na quinta-feira (30), pedindo o afastamento do professor
acusado de importunação sexual
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Homem é assassinado com golpes de
facão pela companheira em Matinhos

Na cidade de Matinhos,
um homem foi assassinado
com golpes de facão na
noite de sábado (2). Wilson
Lima Faria, de 58 anos, foi
ferido em sua casa durante
uma discussão com a
companheira, a qual foi
vista fugindo após o crime.

Por volta das 22h50,
equipes da Polícia Militar
foram acionadas para
verificarem uma situação
de homicídio na Avenida
Paraná, bairro Tabuleiro, e,
ao chegarem, encontraram
socorristas do Corpo de
Bombeiros, os quais
confirmaram que a vítima
já estava em óbito.

Durante as diligências,
os policiais verificaram que

Wilson foi assassinado em casa

Uma troca de tiros, no final
da tarde de sábado (2), no
Jardim Santa Helena, em
Paranaguá, levou policiais
militares do 9º Batalhão a
fazer a apreensão de uma
pistola calibre 9 milímetros,
que estava em posse de um
adolescente de 17 anos. O
suspeito e outro menor foram
apreendidos.

Tudo começou por volta
das 18h, quando a equipe de
motociclistas da 1ª Compa-
nhia da PM estava em
patrulhamento pela Avenida
Tufi Maron e avistou dois
rapazes e uma moça em
atitude suspeita, num local
conhecido por ser ponto de
comércio de entorpecentes e
homicídios em virtude da
guerra de facções criminosas.

Ao avistarem as motocicle-
tas, um dos suspeitos, de 17
anos, sacou de sua cintura

Em Paranaguá, policiais
militares do 9º Batalhão
detiveram um homem e
seu filho pelo crime de
receptação. Na ação,
houve a apreensão de
aproximadamente 480 kg
de fertilizantes, os quais
seriam produto de “vaza-
das”, crime em que os
autores abrem as bicas do
caminhão para furtar a
carga que cai na pista.

De acordo com a
ocorrência, por volta das
21h de sexta-feira (1º),
policiais militares de Rádio
Patrulha foram informados
que alguns indivíduos
estariam depositando
alguns sacos de linhagem,
contendo produto de
origem suspeita, próximo
de um muro na rua Padre
Aderli Antonio de Carli, no
Jardim Iguaçu.

De imediato, os policiais
foram averiguar e flagra-
ram dois homens colocando
os produtos ensacados na
parte traseira do cavalinho
de um caminhão Scania. Na
abordagem, foi apurado
que o responsável pelo
veículo, de 47 anos, era pai
do outro suspeito.

O homem informou que
faria o transporte da carga
e que estava ajudando o
filho, que se encontra
desempregado. Sobre a
procedência da carga, eles
informaram apenas que
teriam recolhido na BR-277
e que pretendiam comerci-
alizar.

Ao todo, foram apreen-
didas oito sacas contendo
aproximadamente 60
quilos de ureia cada uma,
as quais foram encaminha-
das à Delegacia Cidadã
junto com os dois homens,
acusados do crime de
receptação, para que
fossem tomadas as provi-
dências necessárias.

Pai e filho são
presos pela PM
por receptação

Wilson sofreu várias
perfurações causadas na
altura da nuca, face e
braços e, sobre o sofá,
foram encontrados um
facão e uma tesoura com
vestígios de sangue.

Os policiais conversa-
ram com vizinhos, os
quais informaram que a
companheira da vítima
seria a autora do homicí-
dio. Eles relataram que a
mulher teria deixado a
residência com a bicicleta
da vítima, seguindo em
direção ao interior do
bairro.

Os moradores próximos
contaram que o casal
discutia com frequência e
não causou estranheza

quando eles começaram a
brigar mais uma vez.
Somente quando Wilson
começou a gritar por
socorro é que os vizinhos
saíram para ver o que
estava ocorrendo e flagra-
ram a mulher, identificada
como Bianca Pereira da
Silva, saindo da casa suja
de sangue e, de imediato,
acionaram o Corpo de
Bombeiros.

A área foi isolada para as
análises da Polícia Científi-
ca e, em seguida, o corpo
de Wilson foi recolhido
pelo Instituto Médico Legal
(IML) de Paranaguá para
exames complementares.
Uma equipe da Polícia Civil
também foi ao local para

dar início às investigações.
Os policiais militares

ainda realizaram buscas
pela região, mas a suspeita
do crime não foi encontra-
da.

Após troca de tiros, PM apreende
menores e pistola 9 mm em Paranaguá

Além de arma e munições, os policiais ainda apreenderam dinheiro e
drogas durante a abordagem

uma arma de fogo e, quando
os policiais foram atrás dele, o
rapaz efetuou uma sequência
de disparos, mas ninguém foi
atingido.

Logo depois, os suspeitos
pularam entre vagões de um
trem em movimento e saíram
correndo entre os trilhos. No
entanto, durante a fuga, o
rapaz deixou cair a arma de
fogo, sendo verificado pelos
policiais se tratar de uma
pistola com seletor de rajada,
abastecida com 14 munições.

Logo depois, com o apoio
de outras equipes policiais, o
suspeito foi abordado e foi
averiguado que ele estava na
companhia de outro menor,
de 16 anos. A abordagem
ocorreu quando a dupla
voltava de bicicleta ao local
que a perseguição teve início
para buscar os pertences
derrubados na fuga.

Na sequência, os policiais
ainda localizaram outro
carregador municiado com 16
projéteis intactos, sendo
verificado que alguns estavam
revestidos com material para
transfixar colete balístico.
Também foram apreendidos
touca balaclava, pedras de
crack, porções de maconha e
dinheiro trocado.

Diante da situação, os dois
menores acabaram encami-

nhados ao plantão da Delega-
cia Cidadã de Paranaguá,
junto com tudo que foi
apreendido, para que fossem
tomadas as providências
necessárias.

Segundo o que foi apurado
pelos policiais, a moça que
estava com a dupla no início
da abordagem seria a namo-
rada do menor que portava a
pistola, mas ela fugiu e não foi
mais localizada.

Rapaz é preso por tentar enfocar
companheira com faixa de quimono

PM encontra fios telefônicos
furtados após denúncia

Policiais militares encontraram
vários fios telefônicos, que seriam
produto de furto, através de uma
denúncia. Todo o material estava
no terreno de uma casa na Estrada
do Correia Velho, Emboguaçu, em
Paranaguá.

A ação ocorreu na tarde de
sexta-feira (1º), após informações
que foram repassadas para a
Agência de Inteligência do 9º
Batalhão, informando sobre uma
residência, em que estariam sendo
armazenados cabos de telefonia de
origem ilícita.

No local, os policiais fizeram
contato com a proprietária do
imóvel, de 39 anos, a qual autori-
zou a entrada dos policiais, que
acabaram encontrando vários fios
telefônicos no terreno. Em suas
declarações, a mulher relatou que

o material já estava há vários dias
no local e que teria sido deixado
por um inquilino, que tinha aluga-
do a casa dos fundos.

A mulher ainda informou que
havia retornado há três dias para
a residência da frente e que
pediu para o inquilino entregar o
imóvel dos fundos e retirar
todos seus pertences. Ela infor-
mou que o homem saiu e acabou
deixando os fios, mas não soube
informar o nome completo dele,
pois seria conhecido de seu
enteado.

Diante dos fatos, a mulher foi
encaminhada para a Delegacia
Cidadã, junto com o material
apreendido, para que fossem
tomadas as devidas providências. O
caso foi registrado em Boletim de
Ocorrência como receptação.

Policiais militares do 9º Bata-
lhão foram acionados, na manhã
de sexta-feira (1º), para dar
atendimento a um caso de
violência doméstica na Avenida
Dona Julieta, Vila Garcia, em
Paranaguá. A ação teve início
após uma ligação no telefone
190, informando que uma mulher
tinha sido agredida e ameaçada
com uma faca pelo companheiro.

De acordo com a ocorrência,
por volta das 10h, uma equipe da
PM foi ao local, onde receberam
mais informações sobre a situa-
ção e que a vítima e o suspeito
estariam dentro de casa. Logo
depois, os policiais flagraram o
rapaz saindo do imóvel e fizeram
a abordagem.

Ao ser questionado sobre as
acusações, o suspeito, de 27

anos, alegou que teria discutido
com sua esposa e perdido a
cabeça, vindo a quebrar objetos
dentro da residência, mas que
não a teria agredido nem a
ameaçado.

No entanto, a vítima confirmou
a agressão e ainda disse que o
companheiro teria tentado
enforcá-la com uma faixa de
quimono. Testemunhas e a filha
da vítima também relataram
sobre a situação e sobre a agres-
são.

Diante dos fatos, o rapaz
acabou preso por violência
doméstica, conforme previsto na
Lei Maria da Penha, sendo
encaminhado ao plantão da
Delegacia Cidadã para que
fossem tomadas as providências
necessárias.
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Na quarta-feira (29), a
Câmara de Vereadores de
Paranaguá sediou o 1º
Encontro Municipal de
Integração da Rede de
Proteção à Mulher Parnan-
guara. O objetivo foi
apresentar todos os atores
da rede, elaborar o calen-
dário para as reuniões e dar
início ao planejamento do
protocolo de atendimento
às vítimas.

A Rede de Proteção à
Mulher foi instituída por
meio da Lei nº 4.052/2021,
proposta pelo Executivo
Municipal a pedido da
Procuradoria Especial da
Mulher da Câmara. O
intuito é promover apoio
às vítimas de violência
doméstica, tendo como
objetivo a prevenção,
atenção, proteção, orienta-
ção, assistência e o acom-
panhamento delas.

A vereadora Vandecy
Dutra (PP), procuradora da
mulher da Câmara, comen-
ta que o pedido para a
criação de uma rede de
proteção aconteceu porque
não havia nenhuma ação
de integração entre as
instituições que atendem
as mulheres. “Existem
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Rede de Proteção à Mulher dá início à
planejamento do protocolo de atendimento
às vítimas de violência, em Paranaguá

Por Luiza Rampelotti várias ações, mas sem a
integração entre elas não
conseguimos dar continui-
dade e saber o que aconte-
ce no decorrer dos atendi-
mentos quando ela é vítima
de violência e pede socor-
ro”, diz.

Ela conta que, a partir da
efetiva operação da Rede
de Proteção, será possível
adotar um protocolo de
atendimento e avaliar
quais as reais necessidades
da vítima, sejam referentes
à denúncia, medidas
protetivas, mudança de
endereço, qualificação
profissional, ingresso no
mercado de trabalho etc. A
rede está ligada à secreta-
ria municipal de Assistên-
cia Social e fazem parte
dela vários outros agentes,
como o Ministério Público
do Paraná (MPPR), Varas
Criminais do Poder Judiciá-
rio, Polícia Civil e Militar,
secretaria municipal de
Trabalho, Segurança e
Saúde, Hospital Regional
do Litoral, Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB),
Instituto Médico Legal
(IML), Conselho Tutelar e
organização da sociedade
civil.

“Integram a rede todos
os órgãos que precisam, de

alguma forma, prestar
apoio à vítima. Então são
várias entidades ligadas à
mulher, sua defesa e
proteção”, diz Vandecy.

PROTOCOLO DE
ATENDIMENTO

A partir de agora, os
agentes têm até 60 dias
para elaborar um protocolo
de atendimento à vítima.
Isto é, um documento que
informa quais são os
encaminhamentos adequa-
dos para quando elas
chegam até um dos órgãos
e pedem atendimento.

“Por exemplo, se ela
chega na Procuradoria
Especial da Mulher, qual
será o primeiro encaminha-
mento? Para isso, seguire-
mos o protocolo da Rede. O
documento irá mostrar se a
encaminhamos direto para
a delegacia, da delegacia
para o CREAS, depois para
o mercado de trabalho ou
aluguel social etc. Ela pode
chegar em qualquer lugar,
que terá um protocolo
igual, então conseguiremos
monitorar o que aconteceu
desde quando ela chegou à
rede”, explica a vereadora.

Vandecy avalia que um
dos grandes benefícios da

Encontro aconteceu na quarta-feira (29), na Câmara
Municipal de Paranaguá
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Agentes têm até 60 dias para elaborar um protocolo de
atendimento à vítima que será seguido por toda a Rede

Reunião serviu para integrar todos os agentes envolvidos
na Rede de Proteção à Mulher Parnanguara

Rede de Proteção será a
possibilidade de colher
dados e estatísticas a
respeito das mulheres
vítimas de violência em
Paranaguá, algo que hoje
não existe em sua totalida-
de. “A partir de agora,
poderemos saber quantas
dessas vítimas voltam para
o agressor por não ter um
emprego ou outro lugar
para morar, por exemplo,
quantas precisam de
qualificação profissional,
aluguel social, de trabalho,
entre outros”, finaliza.

REDE DE PROTEÇÃO

A secretária municipal
de Assistência Social, Ana
Paula Falanga, destaca que
a Rede de Proteção à
Mulher Parnanguara se
trata da concepção de
trabalho integrado e
intersetorial, exigindo
atuação articulada entre as
instituições e serviços
governamentais, não
governamentais e comuni-
dade. “O objetivo é a
ampliação e melhoria da
qualidade do atendimento,
identificação e encaminha-
mento adequado das
mulheres em situação de
violência e ao desenvolvi-

mento de estratégias
efetivas de prevenção”,
explica.

Para tanto, a Rede é
constituída através de
serviços especializados
de atendimento à
mulher, atuando nos
casos de violência, após
devidamente detecta-
dos, sendo discutidos e
estabelecido plano de
intervenção e acompa-
nhamento, considerando
todas as condições e
necessidades da pessoa
em situação de violên-
cia, ainda, observando o
contexto familiar e
assegurando acolhimen-
to também à sua família.

“Podemos afirmar, sem
qualquer dúvida, que a
Rede de Proteção é funda-
mental para mudar a
realidade de mulheres que
convivem com situações de
risco, sendo elemento
essencial para que possa-
mos romper com o ciclo da
violência. Cabe ressaltar
que se faz necessário
identificar e incentivar
todas as mulheres em
situação de violência a
denunciar para que possa-
mos combater e evitar os
crimes contra elas”, conclui
Ana Paula.


