Justiça determina
suspensão dos
salários do prefeito,
vice-prefeito e
secretários
municipais de
Guaratuba; entenda

P. 8 e 9

| P. 5

Ano XII | Edição nº 728 | Paranaguá - PR
11 a 17 de jul.2022

R$ 2,00

Junta Governativa da Estiva apresenta furo
de R$ 362.6 mil deixado por ex-presidente

P. 11

Luminárias da prefeitura de
Paranaguá são recuperadas em
lava-car pela Guarda Municipal
P. 14

Rapaz agride ex-sogra
com faca e tenta colocar
fogo na casa dela
P. 14

Com demanda alta na construção civil, Semtra de Paranaguá
alerta para baixa procura por capacitação profissional P. 8

EDIÇÃO 728 - 11 A 17.JUL.2022

A quem interessa se
negar a responder os
questionamentos da
imprensa?

Q

ue a nossa região é linda, com um potencial
turístico maravilhoso e que cada cidade possui
peculiaridades distintas a serem melhor exploradas, além de um capital humano capacitado, isso todos
nós sabemos! Mas, como sempre fizemos, nas últimas
semanas questionamos a prefeitura de Guaratuba, pois,
para nós, não estava claro como seria feita a capacitação
contratada pelo executivo municipal a ser disponibilizada
pelo Sebrae. Por isso, insistimos no acesso à informação,
fazendo as perguntas ao município. Eis que, na sexta-feira,
recebemos um “e-mail não disse nada”, basicamente
dizendo que as respostas para as perguntas abaixo estavam todas no Portal de Transparência de Guaratuba.
1) Quais serão os cursos ofertados e a quem serão
destinados?
2) Em qual espaço físico os cursos serão ministrados,
e quantas turmas vão atender?
3) Qual a duração dos cursos e durante quanto tempo
eles deverão ser ofertados em Guaratuba?
Quem não atua profissionalmente na área da comunicação pode até não entender qual é, de fato, o papel da
imprensa, o que é compreensível. Mas, além de indelicada, a resposta dada pelo procurador, ela também não
esclareceu, portanto, não respondeu o que é de interesse
público. Informação esta que já havia sido negada na
semana anterior, e foi reforçada nesta com um novo
pedido formalizado via assessoria de comunicação do
município e, também, via Lei de Acesso à Informação, no
portal da prefeitura. A resposta por e-mail veio assinada
pelo procurador-geral do município, Ricardo Bianco
Godoy, cujo salário base é de R$ 10.695,00, somando-se a
“outros proventos” que são variáveis, disponíveis no
mesmo e tão importante Portal da Transparência, acessível
a todos: à imprensa e à população. Mas que é um instrumento de consulta e, como o próprio nome diz, é para
deixar as contas públicas transparentes, como deve ser, tal
como o cidadão que custeia a máquina pública merece
saber. Porém, por vezes, em uma linguagem que não é
clara para a maior parte da população, ou cujo significado
também não é compreensível. Aí, senhor procurador, é que
entra a nossa função de ”imprensa disposta a cumprir o
seu relevante e indispensável papel de pesquisa e informação”, justamente para “traduzir” essa linguagem que,
em vez de deixar as informações públicas compreensíveis
a quem deveria – a população – torna o entendimento
difícil, com essa linguagem truncada, o famoso “juridiquês”, tão próprio da sua área de atuação, a que nós, jornalistas, respeitamos e não tratamos com indelicadeliza,
nem nos negamos a responder quando somos questionados
por ela. Portanto, cabe ao poder público o dever moral de
responder aos questionasmentos da imprensa, porque é por
meio deles que a informação de interesse geral chega à
população de forma isenta e imparcial, e o principal, do
jeito que as pessoas de qualquer nível social compreendam. Mas, se o servidor que deveria servir ao público
(pois, pasmem, ocupa um cargo público!) se nega ao que o
dever moral preconiza, ainda existe a Lei de Acesso à
Informação. Também recorremos à ela e esperamos que,
dessa vez, o senhor não escreva tanto sem dizer nada.
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Vereador é para fiscalizar, né?

N

a sessão de
segunda-feira (4)
da Câmara de
Guaratuba, alguns vereadores pareceram indignados
com parlamentares que
realmente trabalham e
cumprem o que diz o
Regimento Interno da Casa
de Leis.
Na ocasião, a vereadora Edna Castro (Cidadania) solicitou, por meio
de um requerimento, as
cópias das atas do Conselho Fiscal, Administrativo
e de Investimentos de
2021 e 2022, e as autorizações de Aplicações e
Resgates de 2020 até a
presente data, ao diretor
executivo do GUARAPREV, Edilson Garcia
Kalat. A justificativa foi
que as informações não
estavam disponíveis no
portal da autarquia e são
de extrema importância.
A vereadora Maria do
Neno (Foto), que faz parte
do Conselho Administrativo
do GUARAPREV, não gostou
nada do pedido. Em uma
resposta desbocada,
insinuou que Edna estaria
tentando “se aparecer”,
questionou o motivo do
requerimento ter sido feito
na Casa de Leis, e sugeriu
um GPS para que Edna
encontrasse o órgão e
questionasse pessoalmente
o diretor executivo.
O vereador Fabiano da
Caieiras (PSD) seguiu a
mesma linha de raciocínio
(dá para chamar assim?) e
soltou uma cutucada, só
não tão grosseira quanto as
palavras de Maria do Neno.

“Parece que é uma forma de
[mostrar] que só existe a
senhora trabalhando, só a
senhora solicitando. A
senhora poderia ou ligar
para o Edilson, ou [pedir]
através de ofício do gabinete”, disse.
Ué, mas ficamos na
dúvida... Vereador é para
fiscalizar, né? Se não são
todos que cumprem com
sua obrigação, aí já é outra
história.
Só acho que o pessoal
não chegou a ler o Regimento Interno da Câmara,
que diz, em seu artigo 114,
que “dependerão da
deliberação do Plenário,
serão escritos, discutidos e
votados os requerimentos

que solicitem: informações
solicitadas a outras entidades públicas ou particulares”, como é o caso do
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos de Guaratuba,
o GUARAPREV, uma autarquia municipal.
Muito elegante nas
palavras, Edna respondeu
às provocações apenas
afirmando que as atas têm
obrigação de constarem no
portal do GUARAPREV e que
dois vereadores fazem
parte do Conselho do órgão
[Maria do Neno e Ademir
da Balsa (DEM)]. Apesar da
discussão, o requerimento
foi aprovado por unanimidade.

Recesso em Pontal nem vai ser notado

D

iferentemente
de todos os
outros meros
mortais trabalhadores
que tiram férias apenas
uma vez ao ano, os
vereadores do Brasil
contam com recesso
legislativo duas vezes,
em julho e de dezembro
a fevereiro, geralmente.
Mas tem uma Câmara
Municipal aqui do Litoral
que o povo não vai
sequer perceber o

recesso de julho (de 1º a
31 de julho). É que em
Pontal do Paraná, quando
os vereadores estão
trabalhando, as sessões
não costumam passar dos
15 minutos de duração.
Portanto, sendo realizadas
ou não, dá quase que no
mesmo.
O JB Litoral costuma
acompanhar as sessões
das Câmaras das cidades
da região e, já há algum
tempo, vem notando o

curto período que os
vereadores de Pontal se
reúnem para discutir a
situação do munícipio,
fiscalizar o Executivo,
apresentar projetos de
lei e afins. Não dá para
saber se Pontal do
Paraná é perfeita e não
tem nada para ser
discutido e buscado
soluções, ou se é só
preguiça dos parlamentares mesmo. Fica aí o
questionamento!

ESPECIAL 374 ANOS
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Shows de aniversário de Paranaguá, com Marcos & Belutti
e Davi Sacer, terão capacidade para 25 mil pessoas

Foto: Reprodução/Internet

No dia 29 de julho, a
Cidade Mãe do Paraná,
Paranaguá, completa seus
374 anos. Nos últimos dois
anos, a data não foi tão
celebrada como de costume, com grandiosos shows
de artistas nacionais,
devido à pandemia de
coronavírus que assolou o
mundo.
Mas, para este ano, a
prefeitura decidiu não
deixar o aniversário passar
em branco ou ser comemorado apenas com uma
programação on-line. Desta
vez, os grandes eventos
estão sendo retomados,
mas ainda com certo
cuidado para evitar a
transmissão da doença.
Por isso, as atrações do
aniversário da cidade, a
dupla sertaneja Marcos &
Belutti, no dia 28, e o
cantor gospel Davi Sacer,
no dia 29, se apresentarão
no Estádio Fernando
Charbub Farah, o Gigante do
Itiberê, com capacidade
máxima para 25 mil pessoas e
acesso controlado.
Ao JB Litoral, o prefeito
Marcelo Roque (Podemos)
explicou os motivos para a
realização do evento em
formato de capacidade
limitada. Ele afirma que os
casos de coronavírus ainda
são realidade e que o
município não quer regredir no avanço e combate
que está mantendo em
relação à doença.
Desta forma, Marcelo
acredita que os locais
fechados foram a melhor
opção para o controle de
acesso da população nos
eventos que já foram feitos
neste ano e que acontecerão em julho, visando a
segurança de todos. “Por
exemplo, na Copa Mundo
do Futsal mantivemos o
controle de acesso da
população na Arena
Albertina Salmon, assim
como na Festa da Tainha,
no Mega Rocio e, agora,

Foto: Prefeitura de Paranaguá

Por Luiza Rampelotti

Prefeito, secretária de Cultura e representantes da TVCI anunciaram,
em coletiva de imprensa, as atrações da festa de 374 anos da cidade

nos shows que acontecerão
no Gigante do Itiberê. Isso é
para a segurança de
todos”, comenta.
O prefeito afirma que o
formato foi decidido em
conjunto com a equipe de
saúde como o mais apropriado para o momento. Ele
ainda destaca que, apesar
de a pandemia estar sendo
controlada e as medidas de
segurança sanitária afrouxadas, é necessário esclarecer
que os eventos estão sendo
retomados de forma
gradativa.
“Aos poucos, com um
passo de cada vez, tudo vai
se restabelecendo e voltando ao normal. Além dos
shows já anunciados, a
expectativa para a festa é a
melhor possível. Contaremos com um calendário de
entregas de benfeitorias
especialmente preparado
para este momento.
Olhamos para trás e
observamos os avanços
que a Cidade Mãe do
Paraná conquistou através
do trabalho árduo da nossa
equipe. Temos muito a
comemorar nestes 364 anos
de Paranaguá”, diz Marcelo Roque.
SHOWS EM PARCERIA
COM A INICIATIVA
PRIVADA
Ele ressalta que os
shows não serão pagos
com dinheiro público e
afirma que tem trabalha-

do dessa forma desde o
início de sua gestão, em
2017. “Entendemos que o
dinheiro público é para
ser investido no desenvolvimento da cidade e nas
benfeitorias que estamos
promovendo na saúde,
educação e segurança,
por exemplo. O chamamento público é uma
maneira de tornar realidade os shows e eventos
que estão programados
para acontecer em
parceria com a iniciativa
privada”, explica.
Desta forma, foi por
meio da Chamada Pública
nº 009/2022, para firmamento de relação de
cooperação, voltada a
viabilizar as animações
musicais para a comemoração do aniversário de
374 anos de Paranaguá e
veiculação para transmissão ao vivo, nas redes
sociais, que a emissora
local, TVCI Comunicações
Interativas, se apresentou como a única interessada.
Segundo o diretor
executivo da TVCI,
Fabiano Monteiro, a
emissora está alegre em
poder “dar esse presente
à cidade e fazer uma
transmissão ao vivo do
evento, criando um
produto comercialmente
interessante para a
empresa, que será
beneficiada com a exploração de publicidade”. O

Shows acontecerão nos dias 28 e 29 de julho, no Estádio Gigante do
Itiberê

show com a dupla Marcos
& Belutti passará ao vivo
na programação da
emissora; já o com Davi
Sacer será transmitido
apenas pelas redes
sociais.
INVESTIMENTO
DE R$ 600 MIL
O investimento previsto
para a vinda dos artistas e a
transmissão do evento é de
R$ 600 mil, em recursos
privados. A prefeitura de
Paranaguá disponibilizará o
local, a estrutura de palco,
iluminação e amplificação
acústica para as apresentações.
Para Fabiano, o formato
do evento com capacidade
limitada foi uma escolha
pessoal [da prefeitura].
“Aos poucos, todas as
cidades estão retomando
os calendários de eventos.
As vacinas estão disponíveis à população e essa é a
forma mais segura de
combate à covid-19. É claro
que é uma escolha pessoal,
mas, já não há mais
restrições para a maior
parte da população voltar
às atividades. Além disso, a
movimentação do comércio tem grande importância para a economia da
região e eventos como esse
trazem gente para movimentar restaurantes,
hotéis, bares, lanchonetes
e demais estabelecimentos”, comenta.

PRECAUÇÃO
COM A SAÚDE
A secretária municipal
de Cultura e Turismo, Maria
Plahtyn Torres, destaca que
o Poder Público Municipal
optou pela precaução.
Sendo assim, os locais
escolhidos para a realização dos eventos programados são pensados para que
seja possível solicitar os
instrumentos de prevenção
das infecções [como a
carteira de vacinação],
possibilitando as diminuições das demandas de
saúde e oferecendo
conforto e bem-estar aos
munícipes presentes.
Para ela, a expectativa
para o aniversário da
cidade é a melhor possível.
“São shows excelentes, de
grande reconhecimento
público. Sabemos que esse
novo normal é diferente do
que estamos acostumados,
vamos nos adequar com
segurança às orientações das
autoridades de saúde, fazer
uma bela festa, num espaço
diferente e com toda a alegria
de uma retomada gradativa
de eventos”, comenta.
Além disso, Maria
também conta que, assim
que for seguro e que as
demandas de saúde forem
regularizadas, o Município
retomará os eventos em
locais abertos, “com tudo
que temos direito, em praça
pública, com toda a população”. “Por enquanto, vamos
nos cuidando para que esse
dia chegue logo!”, conclui.

SÉRIE EDUC
AÇÃO MUNIIP
AL NO LIT
ORA
L
EDUCA
MUNIIPA
LITORA
ORAL
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Professores de Guaratuba contam com novo plano de
carreira, mas SISMUG diz que categoria não foi ouvida
Nesta semana, o JB Litoral
mostra a situação da educação municipal em Guaratuba.
Já faz seis semanas que, todas
as segundas-feiras, o jornal
traz uma reportagem informando sobre a questão em
cada município do Litoral.
Desde o início deste ano,
o Governo Federal concedeu um reajuste de 33,24%
aos professores do país,
conforme a Lei Federal do
Piso Salarial Profissional
Nacional (nº 11.738/2008).
Porém, eles também
contam com planos de
carreira específicos em cada
cidade. Queremos saber: os
professores estão sendo
valorizados pelas gestões
municipais?
Em Guaratuba, fazem
parte da rede municipal de
educação 538 professores e
60 auxiliares de educação
infantil. Neste ano, eles
receberam um novo plano
de carreira, instituído pela
Lei 1.931/2022 que, de
acordo com a secretária
municipal de Educação,
Fernanda Monteiro,
valoriza a classe e, principalmente, oferece ascensão
para quem já possui mais de
20 anos de serviço.
“Até então, tínhamos
uma carreira projetada
para 20 anos, mas já temos
muitas professoras com
mais tempo de educação e
que acabavam ficando
estagnadas na carreira até
sua aposentadoria. Com o
novo plano, foi criada mais
uma categoria para que
elas continuassem a

progredir de acordo com as
suas capacitações”, explica
Fernanda.
ADEQUAÇÃO DA TABELA
Além disso, ela conta que
o mais recente Plano de
Carreira do Magistério
Público do Município passou a
valer em abril deste ano,
mesma data em que o novo
piso salarial se tornou vigente
na cidade. A partir de então,
os profissionais em início de
carreira, que trabalham 20
horas semanais, recebem o
valor mínimo de R$ 1.922.
Fernanda afirma que, com
a atualização do plano de
carreira, houve uma adequação da tabela da categoria,
sendo elaboradas diretrizes
de progressão contínua aos
docentes, inclusive, em fase
de fim de carreira. Segundo
ela, a reestruturação se
balizou na ascensão do piso
salarial e adequou os valores
dos níveis e subníveis articulados ao vencimento inicial de
carreira, solucionando o
achatamento que a tabela
apresentava desde sua
elaboração anterior, em
2012.
“Também decorreram
atualizações a respeito das
progressões por titulação,
de modo a facilitar os
julgamentos pela comissão
de avaliação e garantir
continuamente as progressões requeridas, além de
outros benefícios, como o
auxílio funeral e auxílio
deslocamento para os
docentes que lecionam em
área rural de difícil e
longínquo acesso”, diz.

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Por Luiza Rampelotti

Secretária de Educação comenta que
atual gestão atualizou o plano de
carreira do magistério e passou a pagar
o piso salarial em abril

NOVO PLANO AINDA NÃO
É O QUE A CATEGORIA
BUSCA
De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores
Municipais de Guaratuba
(SISMUG), Sérgio Luís da Luz,
o novo plano garantiu, em
média, 20% de atualização na
tabela para todos os servidores do quadro da educação.
Porém, ele ressalta que essa
ainda não é a real valorização
da categoria que o sindicato
busca.
“Vale destacar que o novo
Plano de Carreira do Magistério Público do Município não
foi discutido amplamente com
a categoria, e o SISMUG
somente foi ouvido quando
me fiz presente na Câmara de
Vereadores objetivando
indagar sobre o referido
projeto de lei que tratou do
plano”, diz.
Segundo o presidente, ele
participou da sessão na
Câmara, especialmente,
porque no projeto de lei do
novo plano havia um erro na
forma em que os professores

No entanto, SISMUG questiona falta de diálogo com a categoria e diz que piso
salarial só está sendo pago para quem não recebia o valor

seriam reenquadrados, o que
causaria prejuízo para toda a
categoria. “Nesse contexto,
após as ressalvas realizadas
pelo sindicato, fora constatado o erro e foi retificado no
projeto de lei. Na oportunidade, outras reivindicações
foram reiteradas pelo SISMUG, entretanto, na sua
grande maioria não foram
aceitas, haja vista a enorme
dificuldade de compreensão
por parte tanto do Executivo
quanto do Legislativo em
credibilizar a entidade que
representa os servidores de
Guaratuba. Mas almejamos
que a administração pública
passe a reconhecer verdadeiramente a importância da
categoria e que a real
valorização ocorra”, diz.
SISMUG DIZ QUE PISO
SALARIAL NÃO ESTÁ
SENDO PAGO PARA TODOS
Sobre o novo piso salarial
nacional, Sergio diz que a
prefeitura está realizando o
pagamento apenas para os
professores que recebiam

seus vencimentos abaixo do
valor vigente. “Sendo assim,
não há efeito financeiro para
toda a categoria do magistério municipal. Desta forma,
não há implantação do piso
nacional, mas pagamento
para aqueles que recebiam
abaixo do valor previsto na Lei
Federal”, esclarece.
O presidente do SISMUG
ainda destaca que, apesar de
o Plano de Carreira do
Magistério instituir progressões por desempenho e por
titulação, as mesmas são
efetivadas, em sua grande
maioria, em atraso por parte
da administração pública
municipal. “A entidade
sindical, visando salvaguardar
os direitos e interesses dos
servidores municipais,
especialmente do magistério,
desde o ano de 2017 ajuíza
ações junto ao Poder Judiciário Estadual, objetivando a
implementação e recebimento dos valores das progressões
em atraso, com as devidas
correções e juros, o que é
justo para toda categoria”,
comenta.

CIDADES
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Justiça determina suspensão dos salários
do prefeito, vice-prefeito e secretários
municipais de Guaratuba; entenda

ENTENDA O CASO:
Em fevereiro deste ano, a
Câmara de Vereadores
aprovou o Projeto de Lei nº
765, em que aumentava de
R$ 21.600,00 para R$
27.125,28 o salário do
prefeito; além dos vencimentos do vice e secretários
municipais, que passaram de
R$ 9.300,00 para R$
10.695,00 durante o período
de fevereiro de 2022 a
dezembro de 2024.
De acordo com a justificativa, o aumento se deu a título
de recomposição inflacionária. Porém, em entrevista,
Justus afirmou que o acréscimo
iria beneficiar profissionais que
ganham mais do que o teto do
funcionalismo público (salário do
prefeito), como os médicos.

Foto: JB Litoral

Na sexta-feira (8), o
Tribunal de Justiça do Paraná
(TJPR) concedeu medida
cautelar determinando a
imediata suspensão dos
artigos 1º e 2º da Lei Municipal 1.924/2022, de Guaratuba,
que aumentou o salário do
prefeito Roberto Justus
(União), vice-prefeito Edson
Camargo (PSD) e secretários
municipais. Com isso, o
pagamento dos vencimentos
está bloqueado.

Foto: Rafael Pinheiro/JB Litoral

Por Luiza Rampelotti

O vice-prefeito Edson Camargo e todo o secretariado também tiveram um
aumento de R$ 1.395 nos vencimentos

Roberto Justus recebeu um aumento de R$ 5.525, passando seu salário
para R$ 27.125,28, no período de fevereiro de 2022 a dezembro de 2024

Em abril, o advogado André
Guilherme Montemezzo
(MDB), declaradamente
oposição à atual gestão, fez
uma representação na
Procuradoria Geral do Estado
do Paraná (PGE-PR) destacando a possível inconstitucionalidade da Lei, em aparente
violação à regra de anterioridade de legislatura e possível
afronta à Constituição
Federal.
Com isso, o Ministério
Público do Paraná (MPPR),
por meio da ProcuradoriaGeral de Justiça do Paraná,
instaurou Procedimento
Administrativo para verifica-

sobre a aparente inconstitucionalidade da Lei Municipal
nº 1.924/2022, não cabe à
Câmara Municipal, na
esfera de suas atribuições
institucionais, emitir posicionamento formal sobre a
legislação vigente (lei
aprovada, sancionada e
publicada), sendo competência do Poder Executivo
Municipal por meio de sua
Procuradoria respectiva”.
No entanto, vale destacar
que a Câmara possui as
Comissões Permanentes de
Constituição, Justiça e
Redação, que tem a competência de se manifestar sobre

ção dos pressupostos e
condições, formais e materiais, que legitimariam a
propositura de Ação Direta de
Inconstitucionalidade caso a
questão não fosse resolvida
extrajudicialmente, também,
em abril.
CÂMARA ESQUECEU DE
SUA FUNÇÃO?
Em maio, a presidente da
Câmara Municipal, Cátia
Regina Silvano (PROS), da
base de apoio do prefeito,
declarou, por meio do Ofício
nº 61/2022, que “no que
concerne à manifestação

todos os assuntos entregues à
sua apreciação quanto ao seu
aspecto constitucional, legal
ou jurídico; e a Comissão de
Finanças e Orçamento, que
deve apresentar, no segundo
trimestre do último ano de
cada legislatura, os competentes projetos de lei fixando
os subsídios do prefeito, viceprefeito, dos vereadores e dos
secretários municipais.
Além disso, Cátia ainda
afirmou que o Poder Legislativo
se manifesta pela legitimidade e
constitucionalidade da Lei em
questão, por força da interpretação literal do artigo 29, inciso
V, da Constituição Federal.

MPPR ajuizou Ação Direta
de Inconstitucionalidade
Já na última quartafeira (6), o MPPR ajuizou
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei,
afirmando que a legislação
afronta aos princípios da
moralidade administrativa
e anterioridade de legislatura. De acordo com
Gilberto Giacoia, Procurador-Geral de Justiça,
comenta que existe
premissa que impede que
os vereadores elevem a
remuneração do prefeito,
vice-prefeito e secretários
na mesma legislatura.
“É que, para além da
correspondência temporal
entre os mandatos do
Legislativo e do Executivo,
a observância da anterioridade também para os
Agentes Políticos do Poder
Executivo densifica a
moralidade administrativa,
excluindo que arranjos
políticos se realizem à
margem da boa-fé, da

probidade e da lealdade às
instituições, sobrepondo-se à
supremacia do interesse
público”, diz.
Por isso, solicitou medida
cautelar para promover a
suspensão dos aumentos
salariais, a manifestação do
Município e da Câmara no
prazo de 30 dias, entre
outros. Ao que o TJPR atendeu
o pedido na sexta-feira (8).
De acordo com o advogado
que deu início à ação do
MPPR, André Montemezzo, o
caso abre precedentes para
que a mesma situação ocorra
nas demais cidades do Litoral.
“Se algum prefeito do Litoral
aumentou o salário dentro da
legislatura é a mesma
situação, sem dúvidas”,
comenta.
COMPARAÇÃO SALARIAL
O JB Litoral realizou um
comparativo entre os salários
dos prefeitos de cidades do

Paraná com a mesma média
de habitantes de Guaratuba,
que possui cerca de 37.5 mil
moradores. Em Jacarezinho,
por exemplo, município com
39.4 mil habitantes, o
prefeito Marcelo José
Bernardeli Tavares (PSD)
recebe o salário base de R$
19.058,80.
Já em Dois Vizinhos,
cidade com 40.2 mil
moradores, o prefeito Luis
Carlos Turatto (PP) recebe
R$ 19.723,77. E em
Paiçandu, que possui 40.7
mil habitantes, o prefeito
Ismael Batista (DEM)
ganha R$ 17.563,35.
A reportagem procurou
a assessoria de imprensa
da prefeitura de Guaratuba no sábado (9), solicitando uma manifestação de
Roberto Justus acerca da
decisão judicial. No
entanto, até a conclusão
desta reportagem, não
houve retorno.
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Técnicos do Sebrae estudam produtos turísticos
de Guaratuba em projeto que vai capacitar
gestores públicos e empresários da cidade
A previsão é que até o final do ano que vem a cidade tenha seus produtos turísticos e a identificação geográfica das famosas ostras definidas
Por Flávia Barros

Na semana passada o JB
Litoral trouxe a notícia de
que a prefeitura de Guaratuba contratou o Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Paraná
(Sebrae/PR) para a a
realização das propostas de
formatação dos produtos
turísticos; processo de
estruturação da Indicação
Geográfica (IG) da ostra,
considerada uma das
melhores do país; estruturação da Política Pública de
Simplificação e Desburocratização; e formação de
gestores públicos. O valor a
ser pago pela prefeitura
para a prestação do serviço
é de R$ 389.100,00, em três
parcelas de R$ 129.700,00.
A primeira delas no mês
que vem; a segunda em
agosto de 2023 e, a última,
em agosto de 2024. No
entanto, na edição passada, nem a prefeitura, nem
o Sebrae haviam fornecido
os detalhes solicitados pela
reportagem sobre como
seria a execução dos
serviços. Ao longo da
semana, a assessoria de
comunicação do Sebrae
procurou o JB Litoral,
fornecendo as informações
e a reportagem voltou a
solicitar resposta da
prefeitura, tanto via
assessoria de comunicação
como pela Lei de Acesso à
Informação.
COMEÇO DOS
TRABALHOS
De acordo com o Sebrae,
a formatação dos produtos
turísticos, o processo de
estruturação da Indicação
Geográfica (IG) da Ostra e a
Estruturação da Política
Pública de Simplificação e
Desburocratização terão
início ainda neste mês de
julho, assim como o desenvolvimento dos gestores
do município, com foco nas
competências interpessoais dos servidores que
desenvolvem papel de
liderança nas secretarias da
prefeitura de Guaratuba. A
entidade também explicou

que, para a Formatação dos
Turísticos, já foi iniciada a
primeira etapa do projeto,
com o alinhamento dos
técnicos que vão atuar no
Estudo dos Produtos
Turísticos de Guaratuba. A
previsão é que até 40
empresários do segmento,
no município, sejam
contemplados e tenham
condições de apresentar
mercadorias diferenciadas
no roteiro turístico da
cidade. Assim que concluído o estudo dos produtos
turísticos locais, terá início
a segunda fase do projeto,
com uma Jornada de
Experiência no Turismo
para o Destino Guaratuba,
onde serão realizadas
atividades práticas, tomando por base os estudos do
destino Guaratuba, para
orientar o empresário do
setor quanto à formatação
dos itens.
MISSÃO TÉCNICA
Ainda dentro da iniciativa proposta pelo Sebrae,
está prevista a realização
de uma missão técnica, em
âmbito regional (num raio
de 200km), organizada com
base na metodologia de
benchmarking para busca
de melhores práticas de
destino que solucione
problemas de forma
criativa e inovadora. O
Sebrae Paraná já desenvolveu atividade semelhante,
dentro de uma proposta de
formatação de produtos
turísticos, com a experiência da Rotas do Pinhão nos
municípios da Região
Metropolitana de Curitiba.
EM BUSCA DA OSTRA
CERTIFICADA
Sobre o Processo de
Estruturação da Indicação
Geográfica da Ostra, as
consultoras do Sebrae
Catiane dos Santos e Aline
Geane dos Santos (gestora
de Agronegócio da Regional Leste) já realizaram a
primeira reunião com os
técnicos que atuarão na
primeira etapa do trabalho,
que é a sensibilização de

Entre as ações previstas com a contratação do Sebrae, estão os processos necessários para conseguir a IG da
ostra de Guaratuba

parceiros e produtores de
ostra para estruturação da
IG. Dentro do cronograma
do Processo de Estruturação da Indicação Geográfica
da Ostra, a próxima ação
prevista é a visita “in loco”
aos produtores de Guaratuba. Em seguida, será criado
um comitê gestor, que vai
passar por uma capacitação
para, a partir desse ponto,
começar a estruturação do
Substituto Processual e
Comprovação da Espécie da
IG; a criação da identidade
visual; manual de marca;
mockup e manifesto em
vídeo; e a delimitação
Geográfica de Produção da
IG. Em um estágio mais
avançado do projeto,
haverá a criação do Caderno de Especificações
Técnicas (CET) da IG, a
Operacionalização da IG e,
por fim, o acompanhamento no processo de protocolo e pós protocolo do
pedido de criação da
Indicação Geográfica no
INPI (Instituto Nacional de
Propriedade Industrial). De
acordo com o Sebrae, na
Indicação Geográfica, é o
local que dá a “fama” do
produto, concedendo a
mercadoria um diferencial
competitivo e permitindo a
valorização dos itens
tradicionais brasileiros e a

herança histórico-cultural,
protegendo as regiões
produtoras.
O Paraná possui, ao
todo, nove produtos com o
registro de IG e outros
cinco aguardando a certificação do INPI. Um dos
exemplos do trabalho
desenvolvido pelo Sebrae
é a Indicação Geográfica
das Balas de Banana de
Antonina, que beneficia 35
famílias de pequenos
produtores, com a produção certificada.

em Guaratuba. No levantamento feito pelo
Sebrae, foram identificadas 2.977 microempresas
(ME) e 3.299 microempreendedores individuais
(MEI), além de empresas
de maior porte.
A expectativa do Sebrae
Paraná é que, até o final de
2023, seja possível definir o
produto turístico de Guaratuba e ter protocolado o
processo de IG da Ostra
Junto ao órgão responsável.

CRONOGRAMA

A NÃO-RESPOSTA DA
PREFEITURA

Dentro do programa de
Estruturação da Política
Pública de Simplificação e
Desburocratização está
agendada para a próxima
sexta-feira (15) uma
reunião com a equipe do
Sebrae e os secretários
municipais que administram pastas envolvidas na
abertura de empresas.
Durante esta primeira
reunião, será alinhado o
trabalho em parceria com
os servidores municipais.
A previsão é que a ação
impacte não apenas a
criação de novos negócios, mas também traga
mais agilidade no atendimento dos empreendimentos já estabelecidos

Já a prefeitura de Guaratuba se limitou, por meio
de e-mail assinado pelo
procurador-geral do
município, Ricardo Bianco
Godoy, a fazer ponderações
a respeito da importância
do projeto, mas sem
responder às três perguntas feitas pela reportagem
sobre quais seriam os
cursos ofertados pelo
Sebrae e a quem seriam
destinados; em qual
espaço físico os cursos
serão ministrados e quantas turmas vão atender;
qual a duração dos cursos e
durante quanto tempo eles
deveriam ser ofertados em
Guaratuba.
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Câmaras de Vereadores do Litoral têm
recesso legislativo em julho; apenas a de
Matinhos não realizará a pausa

Foto: JB Litoral

A maioria das Câmaras
Municipais de Vereadores do
país entram em recesso
parlamentar no período de
julho, quando deixam de ser
realizadas sessões plenárias
ordinárias e reuniões das
comissões temáticas do
Legislativo. Geralmente, as
atividades voltam em agosto.
A possibilidade é definida
pelo Regimento Interno de
cada Casa de Leis. Porém,
durante o recesso, o atendimento externo em horário
normal não sofre alteração,
por isso, as Câmaras e os
gabinetes parlamentares
continuam abertos à população.
Em Paranaguá, a Câmara
Municipal informa que, em
atendimento ao disposto no
artigo 134 do Regimento
Interno, o recesso legislativo
acontece de 17 de julho,
próxima segunda-feira, até
1º de agosto. “Durante esse
período, a Casa de Leis
seguirá aberta para todas as
suas funcionalidades, uma
vez que apenas as sessões
ordinárias, realizadas as
segundas e terças-feiras, a
partir das 17h30, deixam de
acontecer enquanto o
recesso estiver vigente”,
explica.

Foto: Câmara de Matinhos

Por Luiza Rampelotti

O recesso na Câmara de Paranaguá começa em 17 de julho e segue até
o dia 1º de agosto

A Câmara de Matinhos é a única do Litoral que não realizará a pausa no
meio do ano, apenas no final

A assessoria da Câmara
ainda ressalta que, a qualquer
momento, durante o recesso,
poderá ser feita a convocação
da Mesa para eventual sessão
extraordinária ou solene,
como previsto no parágrafo
único do artigo 134 do
Regimento Interno. Além
disso, também informa que o
recesso legislativo, o qual
acontece em todo o país, não
significa “férias” do trabalho
legislativo por parte do
vereador.
“O trabalho da vereança
não se dá apenas durante a
realização das sessões
ordinárias (que ficam sem
ocorrer por duas semanas),
mas sim ocorre diariamente
em idas aos bairros, instituições públicas, e mesmo no

legislativo começa nesta
quinta-feira (14) e termina no
dia 31.

gabinete legislativo, o qual
deve permanecer aberto para
o atendimento ao público”,
finaliza.
DEMAIS DATAS DE
RECESSO
Na Câmara de Antonina, o
recesso legislativo começa
nesta segunda-feira (11) e
segue até o dia 25. Já em
Guaraqueçaba, a pausa
começou no dia 6 e as sessões
retornam ao normal em 16 de
agosto.
Na Câmara de Guaratuba,
o recesso iniciou no dia 7 e vai
até o dia 20. Em Pontal do
Paraná, também começou no
dia 1º e segue até 31 de julho.
Já na Câmara de Vereadores de Morretes, o recesso

CÂMARA DE MATINHOS
NÃO TERÁ RECESSO
Diferentemente das
demais Casas de Leis do
Litoral, a Câmara de Matinhos
não fará o recesso legislativo
no meio do ano. O presidente
interino da Câmara, vereador
Rodrigo Gregório dos Santos
(PSB), realizou a propositura
da Emenda à Lei Orgânica
001/21, com o intuito de
extinguir a pausa, a qual foi
aprovada pela maioria dos
parlamentares.
“Antes, o vereador tinha
15 dias de recesso no meio
do ano, o que dava duas

sessões, e o período de
pausa normal no final do
ano. Mas, através de uma
propositura minha, acabamos com esse recesso de
julho e o trabalho segue
normal”, comenta Rodrigo.
Ele comenta que, por
entender que todo trabalhador tem direito a apenas um
mês de férias, não existe
razão para que o vereador
tenha dois períodos de
recesso, e, por isso, propôs a
alteração na lei.
Vale destacar que, além
dos períodos de pausa em
julho, as Câmaras Municipais
de todo o país também
garantem o recesso parlamentar no final do ano,
geralmente de dezembro até
o início de fevereiro.
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Por Luiza Rampelotti

A secretaria municipal do
Trabalho (Semtra) de
Paranaguá vem agindo em
busca de parcerias para
garantir qualificação
profissional aos moradores
da cidade e, com isso,
preencher as vagas de
emprego disponíveis na
Agência do Trabalhador. No
dia 1º de julho, o secretário da
pasta, João Antônio Baptista
Lozano, se reuniu com
representantes de empresas
e instituições de ensino, como
o Senai, para diagnosticar as
necessidades locais no setor da
construção civil.
Ao JB Litoral, Lozano
comenta que a maioria dos
trabalhadores do setor
aprenderam na prática a
desenvolver suas atividades,
pois as instituições de ensino
da cidade não contam com
cursos gratuitos de qualificação na área. Desta forma,
quando são abertas vagas
formais de emprego, nas
quais são necessárias a
apresentação do nível de
qualificação, a maioria não é
preenchida pela população
local.

“Por isso, queremos
capacitar os parnanguaras
para qualificar a mão de obra
local e para que esses postos
de trabalho sejam ocupados
pela população”, diz.
Ele afirma que a Semtra,
em conjunto com o Senai,
está realizando o levantamento das vagas de trabalho que
estão em defasagem no
município, a fim de suprir a
mão de obra. Além disso,
informa que novos cursos
serão lançados gratuitamente
à população, ainda sem data
definida. “Serão cursos de
Auxiliar Administrativo,
Auxiliar de Informática,
Auxiliar de Mecânica Industrial, Auxiliar de Eletricista
Predial, e em parceria com o
Sesc, teremos o de Planilha de
Excel. As datas dos cursos
podem ser acompanhadas em
nossa página do Facebook”,
diz.
DEMANDA ALTA NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
De acordo com ele, a
demanda na construção civil é
alta, especialmente para os
cargos de pedreiro, carpinteiro, auxiliar de construção civil

Fotos: Prefeitura de Paranaguá

Com demanda alta na construção civil,
Semtra de Paranaguá alerta para baixa
procura por capacitação profissional

O secretário de Trabalho, Lozano, e o de Indústria e
Comércio, Henrique Almada, se reuniram para buscar
alternativas para as vagas na construção civil.

e armador de estruturas
metálicas. Atualmente,
existem 115 vagas disponíveis
para o público em geral no
setor, e duas vagas para
Pessoa Com Deficiência.
Lozano explica os motivos
do porquê as vagas não são
preenchidas. “Identificamos
que em nosso município
existem dois problemas
sistêmicos: falta de mão de
obra qualificada; e empresas
com mais resistência em
aceitar pessoas sem experiência. Muitas vezes temos a
pessoa qualificada, porém,
sem experiência. Em razão
disso, as empresas acabam
não realizando as contratações”, comenta.

Representantes de empresas e do Senai também
participaram da reunião

Por isso, o secretário
destaca que a Semtra está
buscando obter mais cursos e
parcerias com a finalidade de
intensificar a qualificação de
mão de obra local. Contudo,
apesar da disponibilização da
capacitação profissional
gratuita, ele ressalta que há
grande dificuldade de a
população completar as
turmas nos cursos que são
ofertados, muitas vezes pela
falta de interesse.
“Podemos citar como
exemplo a abertura de 20
vagas para Auxiliar de
Cabeleireiro, curso que
demorou mais de duas
semanas para fechar, devido à
baixa procura por parte da

população”, lamenta.
O secretário municipal de
Indústria e Comércio, Henrique Almada, destaca que
também está unido com a
secretaria de Trabalho,
buscando alternativas para
garantir a qualificação
profissional e vagas de
trabalho aos parnanguaras.
“Precisamos entender cada
vez mais as demandas atuais
da cidade, em relação a mão
de obra, para podermos
trabalhar em conjunto com
instituições de ensino e as
empresas locais para oferecer
capacitação aos parnanguaras, especialmente dentro do
setor da construção civil”,
finaliza.
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Lei cumprida com amor e dignidade: idosos
de Guaratuba contam com assistência
integral de entidade parnanguara
Por Flávia Barros

Após vencer a concorrência e ser a escolhida
pela prefeitura de Guaratuba entre as três instituições
cotadas, a Sociedade de
Assistência aos Necessitados (Lar de Idosos Perseverança), de Paranaguá,
continua o atendimento
iniciado em janeiro de
2021, garantindo, por mais
seis meses, a assistência
em tempo integral aos
idosos de Guaratuba que
precisam de cuidados
prestados por instituições
de longa permanência. De
acordo com o contrato
firmado no mês passado,
disponível no Portal de
Transparência de Guaratuba, o objetivo foi a contratação de Instituição de
Longa Permanência (ILPI)
para idosos, pelo prazo
máximo de 180 dias, com
vagas destinadas a pessoas
com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os
sexos, em situação de
vulnerabilidade social,
independentemente do
grau de dependência, de
acordo com a Tipificação
dos Serviços Socioassistenciais (descreve os serviços
oferecidos pelo Sistema
Único de Assistência
Social). Ainda segundo o
contrato, a meta máxima é
para seis usuários, três de
grau II e três de grau III,
que são os níveis que
medem a dependência dos
idosos, ou o quanto eles
precisam de cuidados e de
profissionais especializados. O documento foi
homologado dia três de
junho e assinado pelo
prefeito Roberto Justos; a
secretária do Bem Estar e
Promoção Social, Lourdes
Monteiro; e o representante legal da entidade, Jean
Cristiano Correa.
QUEM PODE SER
ATENDIDO
Segundo a prefeitura de
Guaratuba, o público alvo é
a pessoa idosa “com
vínculos familiares fragilizados ou rompidos, em
situação de vulnerabilidade

e/ou risco pessoal e social,
em decorrência dos mais
variados motivos, dentre
eles a situação de rua e
desabrigo por abandono,
situações de violência,
negligência, ausência de
moradia e sem condições
de autossustento”, disse a
secretária do Bem Estar e
Promoção Social, Lourdes
Monteiro, ao JB Litoral.
Atualmente, quatro idosos
da cidade, com graus II e III
de dependência estão
abrigados no Lar de Idosos
Perseverança.
CAMINHOS DA TRIAGEM
Ainda de acordo com
Lourdes Monteiro, “o
acesso do público junto à
instituição de acolhimento
é realizado, exclusivamente, pelo técnico de referência de alta complexidade
da Unidade do CREAS,
pertinente à Secretaria
Municipal de Assistência
Social, que realiza a regulação das vagas, depois de
preenchidos os critérios de
acompanhamento pela
equipe de referência de
Média e Alta complexidade,
mediante o encaminhamento do relatório, devidamente instruído com os
documentos pessoais e a
requisição da vaga pela
equipe técnica de referência”, explicou a secretária.
Para cada idoso abrigado, a prefeitura de Guaratuba repassa, mensalmente, à entidade, R$ 3,2 mil
para os de grau II, e R$ 3,8
mil para os de grau III.
O QUE DIZ A LEI
O acolhimento para
idosos é um serviço que
deve ser assegurado pela
Política de Assistência
Social, em sua rede de
proteção especial de alta
complexidade. A Tipificação Nacional de Serviços da
Assistência Social, instituída pela Resolução CNAS
nº109/2009, dispõe, entre
os serviços de alta complexidade, do acolhimento
institucional para idosos
com 60 anos ou mais, de
ambos os sexos, com

diversos graus de dependência, com o objetivo de
garantir proteção especial
de forma provisória e,
excepcionalmente, de
longa permanência, quando esgotadas todas as
possibilidades de autossustento e convívio com os
familiares. Conforme o
Estatuto do Idoso e a
Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais,
a organização do serviço
deverá garantir os princípios de preservação dos
vínculos familiares; atendimento personalizado e em
pequenos grupos; manutenção do idoso na mesma
instituição, salvo em caso
de força maior; participação do idoso nas atividades
comunitárias, de caráter
interno e externo; observância dos direitos e
garantia dos idosos; preservação da identidade do
idoso e oferecimento de
ambiente de respeito e
dignidade; idosos com
vínculo de parentesco ou
afinidade – casais, irmãos,
amigos, etc., devem ser
atendidos na mesma
unidade – preferencialmente, deve ser ofertado
aos casais de idosos o
compartilhamento do
mesmo quarto; idosos com
deficiência devem ser
incluídos nesse serviço, de
modo a prevenir práticas
segregacionistas e o
isolamento desse segmento. Além destes princípios,
a atuação da entidade
deverá ocorrer conforme
previsto no Sistema
Único de Assistência Social
(SUAS), o qual determina
que a assistência social
aos idosos será prestada de
acordo com os princípios e
diretrizes previstos na Lei
Orgânica da Assistência
Social, Política Nacional do
Idoso, Sistema Único de
Saúde e demais normas
pertinentes.
UM LAR DE AMOR QUE
PRECISA DE AJUDA
Assim é o Lar de Idosos
Perseverança, uma entidade sem fins lucrativos,
existente há 42 anos.

Foto: Divulgação Lar Perseverança

O Lar de Idosos Perseverança foi contratado, com dispensa de licitação, para garantir atendimento iniciado há dois anos, por meio de convênio com a prefeitura de Guaratuba

Lar que atende aos idosos de Paranaguá há 42 anos também atende
pessoas com 60 anos ou mais em vulnerabilidade social de Guaratuba,
Antonina e Guaraqueçaba

Atualmente atende a 68
idosos, todos encaminhados pelos serviços sociais,
da mesma forma que
detalhou a prefeitura de
Guaratuba. Sediada em
Paranaguá, a maior parte
dos idosos acolhidos no
local é da cidade, mas,
além do convênio firmado
com Guaratuba, a entidade
também atende ao público
selecionado pelos serviços
sociais de Antonina e
Guaraqueçaba. Com o
trabalho reconhecido ao
longo de décadas de
dedicação, muita gente
ainda pensa que o Lar
acolhe idosos fora dos
critérios.
“Muitas pessoas vêm nos
procurar, batem na porta,
ligam, mas não é assim que
funciona e é muito importante que a população
saiba disso. Só acolhemos
os idosos em situação de
vulnerabilidade social e
direcionados pelos serviços
sociais dos municípios, pois
somos uma entidade sem
fins lucrativos e só conseguimos atender esses
idosos com o repasse das
prefeituras e ajuda da
população. São 50 funcionários, muitos deles especialistas, que atendem 24
horas. O que muitas
pessoas não entendem é
que as prefeituras fazem os
repasses de 1 ano, com 12
meses, mas que a nossa

folha de pagamento tem 13
meses, pois tem o 13º
salário. Então os custos são
muito altos”, disse ao JB
Litoral o coordenador
administrativo do Perseverança, Luiz Gustavo Afonso
Alves.
SOLIDARIEDADE
Com as contas altas e
nem sempre sendo possível ter verbas para fechálas no azul, o Lar de Idosos
Perseverança conta com a
solidariedade das pessoas.
Luiz Gustavo também
revelou que as necessidades mudam mês a mês. “A
comunidade pode estar
entrando em contato
através do WhatsApp
(41)99664-1234 ou
(41)3721-7606 para saber
quais as maiores necessidades do mês. Atualmente
estamos precisando de
café, açúcar, leite e bolacha
doce. As doações podem
ser entregues em nosso
endereço, na rua José
Gomes, nº 782, esquina
com expedicionários. Toda
ajuda é muito bem-vinda e
faz toda a diferença para
nossos idosos. Através do
apoio da comunidade é
que conseguimos proporcionar um acolhimento
digno e humanizado aos
nossos 68 idosos aqui
acolhidos”, afirmou o
coordenador.

PORTOS
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Comitiva da África Austral apresenta rota
atrativa de negócios ao porto de Paranaguá
Porto de Walvis Bay, na Namíbia, está de frente para o porto de Paranaguá, sendo a menor rota entre a região africana e o Brasil

POSSÍVEL ROTA
ATRATIVA PARA
NEGÓCIOS
A intenção é mostrar
para os produtores rurais
ou empresários que
possuam fábricas de
qualquer tipo de produto,
e que queiram explorar um
novo comércio naquela
região, que é possível
realizar a exportação dos
itens. O representante de
negócios destaca que a
ideia é interconectar
produtores e exportadores
ao comércio da África
Austral.
Na terça-feira (5),

O representante do WBCG, Ricardo, e o CEO Mbahupu Tjivikua em
visita ao cais do porto de Paranaguá

Comitiva da Namíbia esteve na Portos do Paraná buscando uma
parceria para relações comerciais entre os dois países

Mbahupu e Ricardo estiveram no Palácio Iguaçu com
o secretário estadual de
Agricultural, Norberto
Ortigara e, na quarta-feira
(6), fizeram uma visita ao
porto de Paranaguá.
Segundo eles, a busca é por
um acordo de cooperação
com o Estado.
“Somos o melhor e mais
inteligente ponto de entrada para a África Austral.
Nossos corredores são
conhecidos por serem rotas
de negócio muito atrativas
e estamos nos tornando a
mais preferida rota de
comércio”, diz o CEO
Mbahupu.
Em sua visão, chegou o
tempo de a África Austral
aumentar as relações
comerciais com o Brasil. “O
Brasil é bem industrializado
e desenvolvido, então
podemos importar muitas
coisas do país, de produtos
agrícolas a equipamentos.
Também gostaríamos de
promover o suporte técnico
para o Brasil, e cooperar na
produção agrícola local”,
comenta.

se reuniram com a
equipe da Diretoria de
Desenvolvimento Empresarial da Portos do
Paraná. Na pauta, estava
a estrutura e as operações do porto e, ainda,
uma visita ao cais para
compreensão da eficiência e produtividade da
atividade portuária no
Paraná.
“O que percebemos é
que o grupo quer ter os
portos paranaenses como
exemplo a ser seguido
para desenvolver os
portos africanos. Além
disso, eles buscam
conexões que visam criar
novas oportunidades de
negócios – estabelecendo
um elo entre os dois
países – Brasil (pelo
Paraná) e Namíbia”,
comenta o diretor empresarial André Pioli.
Segundo ele, a empresa pública está sempre
aberta e disposta à
colaboração. “Esperamos
que essa visita de cortesia
abra portas para o
desenvolvimento do
Estado e seus produtores.
E que possamos seguir
cooperando para a

BENEFÍCIOS DA
PARCERIA
Com essa relação, o
porto de Walvis Bay ganharia com a diminuição do
custo médio dos produtos,
uma vez que ao importar
itens do Brasil, poderia
exportar outras mercadorias para o país e vice-versa.
“Países ligados à Namíbia e
que não têm acesso ao mar
são produtores de cobre,
que para a indústria
eletrônica e automobilística
do Paraná é maravilhoso.
Também temos o sal
mineral, que é um alimento
para gado muitíssimo
importante e de altíssima
qualidade, servindo muito

bem para o gado premium,
que é criado aqui. Além
disso, temos o peixe reiki,
pescado no Oceano Atlântico e a Corrente de Benguela
faz com que a qualidade
seja muito boa. A ideia
seria que esse produto
fosse registrado pelo
Paraná para consumo
humano e importado
direto. Isto é, temos vários
produtos para exportar
para cá, indo com contêineres refrigerados de frango,
porco e carne, e voltando
com peixe, sal mineral,
cobre etc. Com isso, o frete
médio cairia pela metade,
impactando no valor final
dos produtos”, explica
Mbahupu.
Ele destaca que o importante, no momento, é criar
conhecimento para que as
empresas paranaenses
tenham acesso a esse
mercado diretamente.
Além disso, também
informa que, recentemente, Walvis Bay deu início à
importação de açúcar pelo
porto de Paranaguá e
pretende diversificar sobre
tudo aquilo que está sendo
importado para a África
Austral.
De acordo com a empresa pública Portos do
Paraná, saindo pelo porto
de Paranaguá, o frango é o
principal produto de
exportação com destino ao
país africano. No primeiro
semestre de 2022, foram
quase 8 mil toneladas do
produto exportado para a
Namíbia; em 2021, durante
todo o ano, 12,1 mil toneladas.
VISITA AO PORTO DE
PARANAGUÁ
Após a entrevista ao JB
Litoral, Mbahupu Hippy
Tjivikua e Ricardo Latkami

melhoria da logística
mundial”, conclui.
PORTO DE WALVIS BAY
O porto de Walvis Bay é
o maior porto comercial da
Namíbia, recebendo,
aproximadamente, 3 mil
escalas de navio por ano e
movimentando cerca de 5
milhões de toneladas de
carga, de acordo com a
empresa estatal Namport
(Namibian Ports Authority).
Além disso, a empresa
afirma que o porto atende
a importação, exportação e
transbordo de contêineres,
bem como a granel de
diversas commodities. A
Namport atende às indústrias de petróleo, sal,
mineração e pesca, sendo
que o sal a granel e ensacado são exportados pelo
Walvis Bay.
O porto passou por um
plano de expansão de 40
hectares, tornando sua
capacidade máxima de
recebimento de 1 milhão
de contêineres. Ele ainda
está em conformidade com o
código International Ship and
Port Facility Security (ISPS).

Foto: JB Litoral

Na quarta-feira (6), uma
comitiva do Walvis Bay
Corridor Group (WBCG),
uma parceria públicoprivada (PPP) à frente da
promoção e desenvolvimento dos portos de
Walvis Bay, na Namíbia
(África Austral), esteve em
Paranaguá. Na ocasião, o
CEO, Mbahupu Hippy
Tjivikua, e o representante
de negócios do grupo no
Brasil, Ricardo Latkami,
estiveram na redação do JB
Litoral falando sobre a
busca pelo estreitamento
das relações entre o Paraná
e a África Austral.
Latkami explica que o
Walvis Bay Corridor Group
é uma organização múltipla
do governo da Namíbia e
que congrega instituições
governamentais, privadas,
como operadores e agentes de cargas, e associações
sem fins lucrativos. “Somos
parecidos com a empresa
pública Portos do Paraná,
pois somos do governo e
promovemos o porto da
Namíbia”, diz.
A visita ao Brasil, especificamente ao Paraná, tem o
objetivo de promover a
Namíbia como a entrada
mais importante dos
produtos produzidos no
Estado para a África Austral
(cerca de 12 países, com
mais de 350 milhões de
habitantes). “O porto de
Walvis Bay está de frente
para o porto de Paranaguá. Ou seja, o lugar mais
industrializado e mais
próximo dessa região da
África, que tem 350 milhões
de habitantes, é o Paraná”,
comenta Ricardo.

Fotos: Claudio Neves/Portos do Paraná

Por Luiza Rampelotti

Ricardo e Mbahupu estiveram na redação do JB Litoral falando sobre a
expectativa de negócios com os portos paranaenses

SINDIC
ATO
SINDICA

EDIÇÃO 728 - 11 A 17.JUL.2022

11

Fotos: JB Litoral

Junta Governativa da Estiva apresenta furo
de R$ 362.6 mil deixado por ex-presidente

Assembleia Geral foi convocada por Junta Governativa da Estiva e apresentou os resultados da apuração realizada
pela contabilidade do sindicato
Por Luiza Rampelotti

Na manhã de sexta-feira
(8), o Sindicato dos Estivadores de Paranaguá e
Pontal do Paraná (Sindestiva) realizou uma Assembleia Geral Extraordinária,
na Chácara da Estiva, em
Paranaguá, para apresentar
à categoria as irregularidades praticadas pelo expresidente Izaías Vicente
da Silva Júnior. A assembleia foi convocada pela
atual Junta Governativa
que está administrando o
sindicato desde a destituição da antiga diretoria, em
25 de maio, até que uma
nova gestão seja empossada após realização da
eleição, que acontecerá no
dia 7 de agosto.
De acordo com o presidente da Junta Governativa, Ernesto Cézar de Araújo
Neto, a assembleia serviu
para esclarecer aos estivadores as situações iniciais
levantadas pela equipe
contábil. “Desde a reprovação da prestação de contas
do exercício de 2021 já
tínhamos indícios de
determinadas irregularidades e, agora, com o levantamento contábil e financeiro, já temos provas
suficientes da malversação
e dilapidação do patrimônio do sindicato, e provavelmente encaminharemos
todo o assunto da diretoria
anterior para a Justiça
Criminal”, explica.
Segundo ele, foram
descobertas má administração, malversação das
contas e lesão aos cofres
do sindicato em cerca de R$
362.6 mil. “O que surpreendeu foi o desvio de verbas e
a má administração. Temos
um comparativo de, mais
ou menos, R$ 362.6 mil que
inclui desvio de verbas,

notas que não se encontram no sindicato, notas
frias, e até rachadinha.
Estamos assustados com o
que houve no Sindestiva”, diz.
O advogado da atual
Junta Governativa, James
Dantas, afirma que foram
encontradas inconsistências enumeradas em mais de
30 itens e que, na medida
do possível, será dada
oportunidade de defesa ao
ex-presidente. “Verificando
os itens depois, acredito
que a categoria, junto com
a Junta Governativa,
saberá tomar a melhor
decisão quanto a reaver ou
não as quantias”, diz.
Ele ainda comenta que a
contabilidade continua
realizando o levantamento.
Além disso, fala que além
das situações constatadas
incialmente, através da
destituição, outras coisas
estão sendo encontradas.
DE SUBTRAÇÃO DE ITENS
À COMPRA DE TAPETES
BELGAS
Alguns dos itens informados à categoria durante
a Assembleia Geral dão
conta que o ex-presidente
realizou o pagamento de
funeral para pessoas sem
vínculo com o sindicato;
contratou assessoria
administrativa cobrada com
notas manuais e sem a
comprovação dos serviços
prestados de mais de R$ 60
mil; subtraiu o veículo VW/
Virtus (placas BCK-9087),
de uso da diretoria executiva; retirou mais de R$ 100
mil do caixa sem documentos; se apropriou de 3
notebooks e celulares;
manipulou saldos nas
contas dos balanços apresentados; bloqueou o
sistema contábil através do
seu e-mail particular,

liberando somente para as
contadoras de Morretes, o
qual a Junta Governativa só
conseguiu recuperar no dia
15 de junho; levou para
fora do sindicato o token
dos bancos, onde fez
pagamentos após sua
destituição; apresentou a
conta das pequenas despesas com saldo de R$ 30 mil,
sendo que o correto era R$
137 mil; comprou 15
tapetes belgas e egípcios,
mas só foram encontrados
5 no sindicato; se beneficiou com vale alimentação
de R$ 3 mil por mês e
recarregou o cartão mais de
uma vez no mês; fez
pagamento para ele e sua
diretoria transferindo R$ 29
mil a mais do que era
devido por 25 dias trabalhados no mês de maio;
subtraiu documentos da
secretaria como o Livro de
Atas da entidade e os livros
de presença; subtraiu
documentos da contabilidade referente ao ano de
2020; apresentou um valor
de aplicação financeira na
quantia de R$ 701 mil sem
existir a referida aplicação;
comprou um micro ônibus
no valor de R$ 340 mil sem
aprovação da categoria e
sem previsão orçamentária; contratou serviços de
parentes sem notas fiscais,
apenas com adiantamentos
e entre outros.
Relembre: Izaías Junior
foi destituído, junto com
toda sua diretoria e membros do conselho fiscal,
durante Assembleia Geral
realizada em 25 de maio.
Mais de 300 estivadores
aprovaram a destituição,
que deu início a um capítulo inédito na história da
Estiva.
A destituição foi resultado da reprovação da
prestação de contas relaci-

Durante a reunião, a categoria se manifestou a respeito das possíveis
irregularidades encontradas

onada ao exercício financeiro de 2021, primeiro ano
da gestão de Izaías. Além
disso, a categoria também
se encontrava insatisfeita
com a condução da administração do ex-presidente.
“Ele não possuía a
mínima competência para
conduzir os destinos da
categoria, muito menos
estabelecer negociação
coletiva com o Sindop para
renovar a Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT),
e outros acordos coletivos

de interesse dos estivadores, gerando prejuízo
financeiro milionário para a
categoria profissional”,
disse Ernesto Cézar de
Araújo Neto.
O JB Litoral entrou em
contato com Izaías, dando
oportunidade para que ele
se manifestasse acerca das
irregularidades apresentadas pela Junta Governativa
à categoria. No entanto,
até a conclusão desta
reportagem, não houve
retorno.

Os ânimos ficaram exaltados durante a Assembleia da Estiva; categoria
votou para que os valores subtraídos do sindicato sejam descontados da
ex-diretoria
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Heróis anônimos: equipe do SAMU Litoral se emociona

Foto: Reprodução/Priscila Aguiar

Dra. Valéria atua no Litoral desde 2002 e no SAMU desde que ele foi criado.
Ela fala sobre a realidade da região antes do órgão

Em seu 1º ano como técnica de enfermagem no SAMU, em 2012, Priscila realizou
seu primeiro parto, no meio de rua, em uma mulher em situação de rua

apesar de o tempo ser
curto, o caminho foi longo,
e ainda estamos percorrendo. Temos pontos de
melhorias que devem ser
conquistados e que vêm
sendo conquistados, mas
hoje podemos dizer que
temos um SAMU que
consegue resolver as
questões de grande parte
da nossa população e que
também podemos dar
assistência a todos os
municípios dentro dos
limites da nossa legalidade”, diz a médica.

do serviço. Elas têm que ter
compromisso social, ou
seja, saber qual é a importância do SAMU para a
população. Não ficamos
esperando agrado de
ninguém, temos que
simplesmente fazer”,
desabafa.

ATUAR NO SAMU É
TRABALHAR COM
EMOÇÃO
Doutora Valéria está no
SAMU desde a sua criação,
há 10 anos. Em um relato
bem emocionado, ela
conta que atuar no órgão é
trabalhar com “emoção,
coração e adrenalina”.
“É subir num telhado, se
embrenhar no mato, se
jogar no mar. Tudo com um
único propósito: salvar uma
vida”, confessa.
Em sua visão, o Litoral do
Paraná sempre foi carente
de políticas públicas de
saúde, e a criação do SAMU

foi um divisor de águas no
que diz respeito à essa
situação. Além disso, ela
também destaca a importância do Hospital Regional
do Litoral (HRL), inaugurado em 2009, em Paranaguá,
para a região.
“Depois que essas duas
entidades começaram os
seus trabalhos, o prognóstico de vida melhorou
muito. O SAMU vai buscar
o paciente até nas mais
longínquas ilhas e o traz ao
HRL para ser salvo”, diz.
Valéria relembra as
dificuldades enfrentadas
pelos profissionais ao
longo dos 10 anos de
atuação no órgão. Segundo
ela, foram situações de
greve, falta de alimentação
e até de água potável para
os funcionários, trabalho
no calor escaldante, entre
outros.
“Trabalhávamos num
calor de 40º, com aquele
macacão quente, e chegávamos na base que não
possuía um ar condicionado e absolutamente nada,
nem água. Mas o SAMU
não pode parar, tem que
ter pessoas comprometidas, que são o ponto chave

“LEVAMOS A DOENÇA
PARA CASA”
Ela ainda destaca o
período crítico que o
mundo inteiro passou com
a pandemia de coronavírus.
Porém, diferentemente de
outros setores, o de saúde
não pôde parar de funcionar durante as 24 horas do
dia.
“Quase todos nós
pegamos a doença e graças
a Deus não houve nenhum
óbito entre os funcionários,
mas, como levamos o vírus
para dentro de casa,
perdemos avós, mães,
irmãos. Alguns de nós
perderam marido e mãe ao
mesmo tempo. Isso parte
nosso coração por termos
prejudicado nossa família”,
lamenta.
Entretanto, apesar das
dificuldades, a médica

revela que o amor pela
profissão e por vidas é o
que faz com que todos
trabalhem com muita
dedicação. Ele conta que
todos os profissionais têm
várias histórias com o
SAMU, desde pessoais até
as relacionadas aos atendimentos.
“Por exemplo, existe
um envolvimento muito
grande nos partos que a
gente faz, que é uma
dádiva, comemoramos
com alegria porque é uma
vida que está vindo.
Também nos conectamos
com aquele paciente que
tentou suicídio e ficamos
horas no telefone junto
com ele, às vezes perseguindo a pessoa para
descobrir onde ela está,
chamando a polícia”,
conta.
Valéria reforça que a
missão de quem trabalha
no SAMU é a de salvar o
máximo de vidas possíveis. Por isso, ela diz que
os profissionais já entraram, até mesmo, no meio
de tiroteios para tentar
resgatar uma pessoa. “E a
gente faz isso independente do que o paciente

Fotos: Felipe Luiz Alves/JB Litoral

Na semana passada, o JB
Litoral falou sobre o início
do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU)
no Litoral, há 10 anos, em 4
de julho. Na reportagem
especial, informamos
sobre as dificuldades
enfrentadas pela equipe
no começo da atuação do
órgão, além das atuais
condições de equipamentos e recursos.
Para esta semana, o
jornal apresenta os benefícios garantidos pelo SAMU
à população litorânea ao
longo da última década.
Vale destacar que, antes de
o órgão ser instituído, não
havia nenhum tipo de
serviço semelhante ao que,
atualmente, é realizado
por ele.
Quem conta mais sobre
isso é a médica plantonista
Valéria Santos de Oliveira.
“Trabalho no Litoral desde
2002 e, antes da criação do
SAMU, quando tínhamos
qualquer agravo à saúde
em pacientes mais críticos
eram os próprios médicos
ou equipe da unidade de
saúde que tinha que se
ausentar para transferir o
paciente ao hospital de
referência. E isso era
bastante complexo, pois,
em algum momento,
estávamos atendendo um
município com um único
médico, por exemplo, e
precisávamos nos ausentar
para levar o paciente crítico
à Paranaguá. Nesse meio
tempo, o município ficava
descoberto, o que configura para nós como uma
infração ética”, comenta.
Ela comemora que, com
a instituição do SAMU, em
2012, muitos desses
problemas citados foram
resolvidos, já que foi
possível criar um sistema
de atendimento primário
aos pacientes e, também,
um sistema secundário de
transporte.
“Hoje posso dizer com
bastante orgulho que,

Foto: Reprodução/Valéria Santos de Oliveira

Por Luiza Rampelotti

Os funcionários do órgão relatam histórias emocionantes, como o afogamento de dois adolescentes na região de
Morretes. Apenas o mais velho foi salvo

No dia 4 de julho, o SAMU Litoral completou 10 anos de existência. De lá
para cá, cerca de 3.5 milhões de atendimentos foram efetuados
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ao falar sobre a atuação ao longo dos 10 anos do órgão
fez ou deixou de fazer,
porque não somos juízes,
nossa missão é salvar
vidas, de quem quer que
seja”, diz.
HERÓIS ANÔNIMOS
A médica também
comenta sobre o sentimento dos profissionais
que atendem acidentes
de trânsito, por exemplo.
Ela fala que, nessas
situações, muitas vezes as
circunstâncias são causadas por imprudência e
alcoolismo. “Nestes casos,
em que se perdem famílias
por erros que poderiam ter
sido evitados, a gente
chora, fica no chão, e dá o
nosso melhor para tentar
salvar as vidas”, se
emociona.
Ela ainda fala sobre as
situações de atendimento
a pacientes em parada
cardiorrespiratória, onde
já teve que atender o caso
no chão, em telhados e
pontes. “Aonde for, a
gente está lá, com o intuito
de trazer aquela vida de
volta, fazendo a reanimação, a massagem e, nos

casos mais difíceis, acolhendo a famílias. Essa é
uma outra parte muito
importante do nosso
trabalho, quando acontece o óbito e precisamos
contar para a família, e
buscamos confortar e
acolher”, diz.
Com tudo isso, ela se diz
muito orgulhosa de trabalhar na instituição desde o
seu início. “São 10 anos de
SAMU e 10 anos de luta,
onde tivemos muitas
dificuldades, mas também
muita alegria. Conseguimos manter uma equipe
unida, que se ajuda, somos
companheiros de uma vida,
porque o SAMU é uma
pinga saborosa, licorosa,
geladinha e gostosa, que a
gente faz questão de
tomar, porque ali o nosso
intuito é um só: salvar
vidas, independentemente
de qualquer coisa, de
dinheiro ou fama. A equipe
é composta por heróis
anônimos que estão ali e só
representam uma bandeira
– SAMU Litoral para todos,
assim como é o SUS,
tentando levar a vida para
frente”, conclui a médica.

CASOS EMOCIONANTES
A radioperadora Daniele
Brinhosa de Oliveira
trabalha no SAMU Litoral há
três anos. Durante o período,
ela já atuou em milhares de
casos, mas, um específico a
marcou para sempre.
“Uma ocorrência que me
emocionou muito aconteceu no início da primeira
Operação Verão que eu
trabalhei. Uma família
estava vindo de Curitiba – o
pai, a mãe, dois irmãos e
uma menina. Eles queriam
descer pela Serra da Graciosa para ver as paisagens, e
a mãe parou para mostrar
para os filhos a cachoeira.
Era um menino de 16 anos e
outro de 18”, começa
Daniele.
Ela conta que era dezembro, num dia ensolarado e
de muito calor, e os adolescentes aproveitaram para
entrar na cachoeira, em
Morretes. Porém, o mais
novo acabou se afogando e
o mais velho foi tentar
salvá-lo.
“O menino de 16 anos
veio a óbito e o de 18
acabou se afogando

também. Como era no
início da Operação Verão,
tínhamos uma equipe da
Bravo e uma da Alfa que já
estavam em Morretes e
foram deslocadas, e
também a aeronave
Falcão”, comenta.
Quando as equipes do
SAMU chegaram no local da
ocorrência, Daniele relembra que o rapaz mais velho
foi transferido para o
hospital de Morretes, com
vida, porém o mais novo
acabou falecendo. “Esse
caso mexeu muito comigo.
Como radioperadora, sou o
olho fora da base, consigo
ver o sentimento das
pessoas pelo telefone, e
perceber aquela tragédia
naquela família foi horrível.
Infelizmente um filho
morreu, mas conseguimos
salvar o outro”, finaliza.
NOVA VIDA
Apesar dos casos tristes
de morte, o SAMU também
está presente na alegria e
esperança que uma nova vida
traz. Para a técnica de enfermagem socorrista Priscila
Aguiar, um caso de nasci-

mento foi o mais marcante
de toda sua trajetória no
SAMU, que começou logo
no início do órgão.
“Teve uma situação bem
no início do SAMU, que foi
o 1º parto que eu fiz. Lá
pelas 4h da manhã, deu
entrada uma ocorrência de
uma gestante próximo ao
Mercado do Café, em
Paranaguá, e a Bravo foi
atender. Chegamos lá e
pensamos: o que uma
grávida está fazendo em
uma ladeira como essa?”,
conta Priscila.
Para sua surpresa, a
gestante era uma pessoa
em situação de rua, e
estava dormindo em um
pequeno pedaço de
colchão em uma pracinha
atrás do Mercado do Café.
“A criança já estava coroando e não tinha como
tirarmos a mulher dali
porque o bebê já estava
nascendo. Pedimos apoio
da Alfa e, nesse meio
tempo, a criança nasceu. A
alfa levou a criança – que
nasceu bem, linda e grande
– para o HRL, e eu a gestante. Essa situação me
marcou muito”, relembra.
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Luminárias da prefeitura de Paranaguá são
recuperadas em Lava Car pela Guarda Municipal
Agentes da Guarda Civil
Municipal foram acionados,
na tarde de sexta-feira (8),
para recuperar duas luminárias da prefeitura de Paranaguá que estavam em um Lava
Car, no Jardim América.
A ação ocorreu após
informações repassadas por
servidores da Secretaria
Municipal de Serviços
Urbanos (Semsu), os quais
relataram sobre materiais de
iluminação, que seriam
produtos de furto e se
encontravam no local.
Por volta das 16h30,
equipes de Rádio Patrulha e
Romu (Ronda Ostensiva
Municipal) foram até o
estabelecimento, em apoio
aos agentes da Semsu, e
recolheram as luminárias. Na
abordagem, foi constatado
que os refletores eram
propriedade da prefeitura e
se encontravam em dois

Luminárias foram recolhidas por servidores da Semsu

postes improvisados de
madeira.
Diante da situação, o
responsável pelo estabelecimento foi encaminhado ao
plantão da Delegacia Cidadã
de Paranaguá. Em suas

declarações, o rapaz, de 28
anos, alegou que há aproximadamente dois anos havia
alugado parte de seu imóvel.
O jovem contou aos
policiais que, neste período,
o espaço, que atualmente se

encontra fechado, acabou
arrendado para ser um Lava
Car e que, dessa forma, houve
a instalação das luminárias. Ele
foi ouvido em inquérito
policial que vai apurar o
crime de receptação.

Assaltantes trazem caminhão carregado de soja
para Paranaguá e abandonam motorista na BR-277
Um motorista de caminhão de 49 anos procurou
a Delegacia Cidadã de
Paranaguá, na manhã de
sexta-feira (8), para
informar que tinha sido
vítima de um assalto à mão
armada durante a madrugada. O homem, com
endereço na cidade de
Ortigueira, contou que
dirigia um caminhão
bitrem carregado com 37,5
toneladas de soja, o qual

foi levado pelos bandidos.
Em suas declarações, o
caminhoneiro contou que
foi abordado na BR-116, na
região de Curitiba, por
indivíduos que estavam
em dois automóveis de cor
prata. Ele disse que, ao se
aproximarem do seu
caminhão, um dos assaltantes apontou uma arma
de fogo e o obrigou a
parar, em seguida, outros
dois bandidos entraram no

Homem é preso por tráfico de
drogas em Guaratuba após denúncia
Na cidade de Guaratuba,
policiais militares do 9º
Batalhão prenderam, na
noite de sexta-feira (8), um
homem acusado de envolvimento com o tráfico de
drogas. A abordagem
ocorreu após uma denúncia
e resultou na apreensão de
porções de cocaína e
maconha.
De acordo com o relatório policial, por volta das
22h, uma equipe de Rádio
Patrulha estava em ronda,
pela Avenida Paraná,
quando recebeu informações sobre o comércio de
entorpecentes na Travessa
Lauro Chaves, Vila Esperança.
Imediatamente os
militares foram ao local
indicado, junto com uma
equipe da Rotam (Rondas
Ostensivas Tático Móvel) e,
na chegada, avistaram
Marlon de Paiva, de 56

anos, que se encaixava na
descrição repassada.
Ao avistar as viaturas, o
suspeito demonstrou
nervosismo e, em seguida,
jogou uma sacola de
supermercado no chão e
foi abordado na sequência.
Ao verificarem o que havia
no plástico, os policiais
encontraram 250 gramas de
cocaína e 260 gramas de
maconha, divididos em
várias porções, além de
uma balança de precisão.
Diante da situação,
Marlon teria confessado
aos militares que estava
comercializando drogas na
região. Em seguida, ele foi
encaminhado ao plantão da
8ª Delegacia Regional de
Polícia (DRP) de Guaratuba,
junto com tudo que foi
apreendido, para serem
tomadas as devidas providências.

caminhão e tomaram a
direção do veículo, o forçando a ficar no banco de trás
com uma touca na cabeça.
O motorista disse que,
na sequência, os assaltantes seguiram sentido
Paranaguá e, em determinado momento, o fizeram
desembarcar do caminhão
e o colocaram dentro de
outro veículo. Minutos
depois, ele foi abandonado na rodovia BR-277 e

seguiu a pé em direção de
um posto de combustível,
sendo reconhecido por
outro caminhoneiro, o
qual lhe deu carona e, logo
depois, conseguiu ajuda
para poder comparecer na
unidade policial para o
registro da ocorrência.
Enquanto a vítima ainda
estava na delegacia,
policiais militares acabaram localizando o cavalo
mecânico que tinha sido

levado no assalto. O
veículo foi encontrado
abandonado em uma via
marginal à BR-277, na
entrada da cidade, mas
não foram encontradas
pistas que pudessem levar
aos autores do assalto ou à
localização das carretas com a
carga roubada. O cavalo
mecânico foi encaminhado à
Delegacia Cidadã e a vítima
orientada sobre as providências a serem tomadas.

Rapaz é vítima de dupla de
assaltantes no Porto Seguro
Na rua Júlio Bovo,
Porto Seguro, em Paranaguá, um rapaz de 21 anos
foi vítima de um assalto
na noite de sábado (9). O
crime foi praticado por
dois indivíduos, que
ameaçaram o jovem para
tomar seu celular.
Por volta das 22h30, uma

equipe de Rádio Patrulha
foi ao local, onde o rapaz
informou que estava
caminhando quando os
assaltantes o abordaram e,
fazendo gestos de que
estavam armados, subtraíram seu aparelho, fugindo
em seguida, tomando rumo
ignorado.

Os policiais militares
realizaram patrulhamento pelo bairro, mas os
autores do delito não
foram localizados. O caso
foi registrado em boletim
de ocorrência e a vítima
orientada sobre as
providências a serem
tomadas.

Mulher tem celular roubado por
motociclista em Paranaguá
Na tarde de sábado (9), na
rua Renato Leone, Parque São
João, em Paranaguá, uma
mulher de 24 anos foi vítima
de um assalto. O caso foi
registrado pela Polícia Militar.
Por volta das 13h, uma
equipe de Rádio Patrulha se
deslocou em atendimento à
ocorrência e a vítima informou que o crime tinha sido

praticado por um indivíduo
em uma motocicleta, o qual
tomou seu telefone celular.
Em suas declarações, a
jovem relatou que estava
trafegando de bicicleta
quando o bandido se aproximou e anunciou o assalto. Ela
contou que se negou em
entregar o celular e chegou a
ser arrastada pelo criminoso

em via pública. O motociclista
acabou fugindo, sem que
fosse identificado, logo após
pegar o aparelho. A vítima
não soube passar outras
informações que pudessem
levar ao autor do delito. Os
policiais ainda realizaram
patrulhamento pela região,
mas não houve êxito na
localização de suspeitos.

POLÍCIA

EDIÇÃO 728 - 11 A 17.JUL.2022

Rapaz agride ex-sogra com faca
e tenta colocar fogo na casa dela
Policiais militares do 9º
Batalhão foram acionados,
na madrugada de domingo
(10), para dar atendimento
a um caso de lesão corporal
na Avenida Senador Atílio
Fontana, Vila Santa Maria,
em Paranaguá. A vítima foi
uma mulher de 40 anos.
De acordo com o boletim
policial, uma equipe de
Rádio Patrulha foi ao local,
onde a vítima informou
que seu ex-genro chegou
em sua residência alterado
e, após fazer várias ameaças, desferiu um golpe de
faca em sua barriga.
A mulher ainda contou
que o rapaz tentou colocar
fogo em sua casa, jogando
gasolina nas paredes, mas
acabou fugindo logo depois

Vítima foi socorrida pelo Samu e levado ao Hospital Regional

de perceber a chegada dos
policiais. O suspeito não foi
localizado, mas foi identifi-

cado pelos militares.
A vítima foi socorrida
pelo Samu e encaminhada

ao Hospital Regional do
Litoral para atendimento
médico.

Polícia Ambiental intensifica ações de combate a
queima de lixo doméstico em Guaratuba

15

Outro roubo de
celular em
Paranaguá
Na noite de sábado
(9), policiais militares do
9º Batalhão foram
acionados para dar
atendimento a mais um
caso de roubo de celular
em Paranaguá. A situação foi registrada na
Avenida Senador Atílio
Fontana, imediações da
Vila São Carlos.
De acordo com a
ocorrência, por volta das
21h, uma equipe de
Rádio Patrulha foi ao
local em que a vítima, de
21 anos, relatou que, ao
sair da empresa onde
trabalha, foi abordado
por um indivíduo trajando moletom cinza e
bermuda roxa, o qual
anunciou o assalto
mostrando uma faca.
O rapaz contou que o
bandido tomou seu
aparelho e fugiu em
seguida. Foi feito patrulhamento pela região,
mas o autor do delito
acabou fugindo, tomando rumo ignorado.

Mulher é agredida
com soco no rosto
após discutir com
marido em quadra
de futebol

Ação contou com a participação de agentes da prefeitura de Guaratuba

Na noite de sexta-feira
(8), policiais militares do 2º
Pelotão da 1ª Companhia
Ambiental deram sequência as ações de fiscalização
e repressão à prática de
queimada de lixo domésti-

co na região de Guaratuba.
Agentes da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (Semma) e da Secretaria de Obras também
participaram da atividade,
resultando em patrulha-

mento por várias vias com
pontos mais críticos de
focos de incêndio, os quais
já tinham sido observados
em fiscalizações anteriores.
A Polícia Ambiental

informou que os moradores locais foram orientados sobre a prática, que é
crime, estando os autores
sujeitos a medidas
administrativas e criminais.

Força Verde realiza fiscalização para combater
pesca predatória em Matinhos e Guaratuba

Atividade foi feita por policiais do 2º Pelotão da 1ª Companhia Ambiental

Policiais militares do
Batalhão Ambiental - Força
Verde (BPAmb-FV) realizaram, na manhã de sextafeira (8), uma fiscalização
para combater a pesca
predatória nas praias de
Matinhos e Guaratuba.

A ação movimentou
militares do 2º Pelotão da
1ª Companhia Ambiental
e teve como principal
objetivo coibir a pesca
através de redes de
espera fixa, modalidade
proibida dentro da meia

milha náutica, conforme
portaria 085/09 do Instituto Ambiental do Paraná
(IAP). Durante a atividade
nada de irregular foi
encontrado.
Na semana anterior, em
uma ação conjunta com o

Corpo de Bombeiros, os
policiais ambientais
apreenderam 275 metros
de redes de pesca, que
estavam armadas na orla
das praias da Barra do Saí
e Coroados, em Guaratuba.

Policiais militares do 9º
Batalhão foram acionados,
na noite de sábado (9),
para dar atendimento a um
caso de violência doméstica na Vila São Vicente, em
Paranaguá. A vítima foi
uma mulher de 39 anos,
agredida pelo marido com
um soco no rosto.
Por volta das 20h, uma
equipe de Rádio Patrulha
estava em ronda de rotina
pelo bairro quando a
mulher abordou a viatura e
relatou sobre a agressão.
Ela contou que estava em
uma quadra de futebol,
com seu marido, quando
sofreu a violência.
Em suas declarações, a
mulher relatou que,
enquanto o companheiro
jogava bola, ela passou a
tomar cerveja e que, após o
jogo, ele não gostou do
fato dela ter bebido e por
isso passaram a discutir. Ela
disse que, durante a
confusão, o homem desferiu um soco na sua face.
A mulher contou que,
em seguida, o casal foi para
casa e quando a equipe
policial chegou ao endereço informado o homem não
estava lá. O caso foi registrado em boletim de
ocorrência e a vítima, que
acabou com inchaço no
rosto devido a agressão, foi
orientada sobre as providências a serem tomadas.
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Beauty Car promove workshop sobre
estética automotiva em Paranaguá
Realizar a manutenção
correta do motor, manter
a lataria sem riscos e
amassados e, ainda,
assegurar alguns cuidados estéticos extras, se
tornou um grande aliado
na valorização do seu
veículo. Foi com essa
ideia que a loja Beauty
Car organizou, na noite
desta terça-feira (5), um
workshop para apresentação e aplicação dos
produtos da Menzerna,
empresa alemã que desde
1888 desenvolve e fabrica
compostos de polimento
para as principais montadoras do mundo.
O evento reuniu clientes e empreendedores de
Paranaguá, que atuam no
seguimento, para conhecer, na teoria e na prática,
os produtos e como
utilizá-los. O representante técnico da Menzerna,
Marcelo Ballão, explicou
aos convidados como eles
se desenvolvem durante o
uso e deu dicas de aplicações. “Nós trouxemos
aqui para a Beauty Car
um workshop de aplicação dos nossos produtos.
Durante a conversa,
ensinamos a forma
correta de aplicação e
capacitamos os profissionais para que eles possam
fazer um trabalho diferente e superior em suas
lojas”, disse Ballão.
A Beauty Car é uma
loja especializada em
produtos automotivos, e

há dois meses vem
suprindo empresas do
ramo com mercadorias de
qualidade, dando diversas
opções aos seus clientes.
Ela fica na galeria do
posto De Bortoli, no
bairro Parque São João,
em Paranaguá. “Nós
temos tudo que o profissional de estética automotiva precisa para executar
o seu trabalho com
qualidade, desde estopas,
shampoos, ceras e materiais mais específicos para
polimento e vitrificação
automotiva. Muitos
profissionais iam até
Curitiba para buscar
produtos com qualidade
e, com isso, perdiam
tempo e isso impactava
na entrega do carro para
o cliente. Hoje estamos
suprindo essa necessidade
aqui em Paranaguá e
atendendo todo o Litoral”,
destacou a proprietária
Daniela Ebres.
Para conhecer mais
sobre a linha de estética
automotiva, a loja realiza
diariamente publicações
nas redes sociais, apresentando e tirando algumas dúvidas sobre o que
se deve ou não fazer para
manter seu carro em
perfeito estado de conservação.
BEAUTY CAR
Com a demanda crescente relacionada à
estética automotiva, os
empresários Daniela
Ebres e Robson Silva

Freitas encontraram a
oportunidade perfeita
para a inauguração da
Beauty Car, em 7 de maio
deste ano. O objetivo é
atender aos apaixonados
por carros com uma linha
de alta qualidade no
mercado, tais como:
aromatizantes, ceras,
massas de polir, panos de
microfibra, entre outras
coisas.
“Nós trabalhamos com
toda a linha voltada para
a estética automotiva.
Desde a limpeza externa
e também a interna,
assim como a higienização, com produtos que
revitalizam os detalhes
em plástico e couro do
veículo”, disse Robson.
A ideia de montar uma
loja física e específica
para este tipo de manutenção se deu pela falta
de opções no comércio
local, pois era necessário
ir até Curitiba para fazer a
reposição toda vez que o
produto faltava no estoque. “Sentimos a falta de
ter uma loja especializada
aqui em Paranaguá.
Trabalho há alguns anos
com a estética automotiva e sempre controlava
meu estoque indo até a
capital para comprar os
produtos e, como outros
parceiros também faziam
esse mesmo caminho,
resolvi montar uma loja
que atenda na cidade,
com qualidade, toda essa
demanda que tem crescido muito por aqui”,
concluiu.

Workshop foi para apresentação e aplicação dos produtos da Menzerna

Evento reuniu clientes e empreendedores de Paranaguá
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Por Diogo Monteiro

Foi ensinado, na teoria e prática, como utilizar os produtos da marca
alemã

