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NOVA FERROESTE. Entre os dias 16 e 27 de maio vão ocorrer sete audiências públicas da Nova Ferroeste, que vai ligar Maracaju, no Mato Grosso
do Sul, a Paranaguá, no Litoral do Paraná, por trilhos. Elas foram solicitadas pelo Ibama. Um dos encontros será em Guarapuava. Página 6

INVESTIGAÇÕES
SOBRE ASSALTO DO
DOMINGO DE PÁSCOA
A Polícia Civil de Guarapuava concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta
quinta-feira (28) para relatar as ações das equipes de segurança realizadas na quarta-feira (27), quando um rapaz foi morto na Vila Bela e outros três homens foram
presos durante diligências da Polícia Militar (PM). As situações ocorreram durante
as investigações do caso da tentativa de assalto à Protege e ataque ao 16º Batalhão
de Polícia Militar (PM) no domingo de Páscoa (17 de abril). Página 7

GERAL

Cobras,
tartarugas
e lagarto

Policiais ambientais do Paraná
prestaram apoio nesta quinta-feira
(28) para a Delegacia da Polícia
Federal de Guarapuava e a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), em
uma grande apreensão de animais
exóticos: 49 cobras, 20 tartarugas e
um lagarto. Página 5
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ALEP

Assembleia adere à campanha de combate à desinformação nas eleições
EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

“As no�cias falsas replicadas na internet e nos
aplica�vos de mensagens
relacionadas à polí�ca vêm
contaminando o processo eleitoral brasileiro em
pleitos recentes, o que
acaba desconstruindo a
imagem da nossa democracia e cerceando os cidadãos
do direito de fazer suas

próprias escolhas”, aﬁrma
o presidente da Assembleia
legisla�va do Paraná, o
deputado Ademar Traiano
(PSD).
E é para combater qualquer
�po de desinformação que
a Casa de Leis se une ao
Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PR) e ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
na campanha com orientações aos eleitores, que
será lançada hoje (29), às

15h, na sede do TRE, com a
assinatura de um termo de
cooperação com o TRE/PR
e com o TSE.
“Vamos u�lizar todas as
mídias e a capacidade
de informação do Poder
Legisla�vo para reforçar as
orientações e nos somar
aos órgãos eleitorais para
combater as chamadas
Fake News, que, infelizmente, vemos prosperar
cada vez mais”, acrescenta

o primeiro secretário da
Casa de Leis, o deputado
Luiz Claudio Romanelli
(PSD).
Os parlamentares ressaltam que apoiam integralmente a decisão da Jus�ça
Eleitoral de buscar parcerias ins�tucionais para o
enfrentamento e, assim,
evitar a manipulação da
opinião pública. “Precisamos ter eleições limpas e
até aproveito para sugerir

que a direção do TRE/PR
convide o Poder Execu�vo
para fazer parte desse combate de disseminação de
no�cias falsas, que eu costumo chamar de bom combate, aﬁnal a democracia
só é plena quando todos
jogam dentro das regras e
não podemos interferir na
escolha democrá�ca dos
eleitores”, pontua Romanelli. (Reportagem: Assessoria, com revisão).

LEGISLATIVO MUNICIPAL. De acordo com o projeto de lei, assinado pelo vereador Sidão Oreiko (União Brasil), o intuito é ‘evitar o desperdício’ e auxiliar entidades de proteção aos animais

PL SUGERE CRIAÇÃO DO ‘BANCO DE
RAÇÃO E UTENSÍLIOS’ PARA ANIMAIS
EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Um projeto de lei
assinado pelo vereador
Sidão Oreiko (União
Brasil) sugere a criação
de um “Banco da
Ração e Utensílios” em
Guarapuava. O texto, de
número 30/2022, tramita
na Câmara Municipal e
não tem previsão para
ser votado.
De acordo com a
justiﬁcativa do PL,
o intuito é “evitar o
desperdício” e auxiliar
entidades que atuam
no cuidado de animais
abandonados.
“O Banco de Ração e
Utensílios para animais
irá coibir o descarte de
alimentos de consumo
animal, que não poderão
ser
comercializados
por estarem próximo
do prazo de validade,
mas que ainda possuem
tempo hábil para o
consumo,
oriundos
das
prateleiras
de
estabelecimentos
comerciais”, aﬁrma o
edil. “[...] bem como

utensílios para animais,
como móveis, roupas,
coleiras, guias, casinhas,
bolsas de transporte e
brinquedos, que são
provenientes de doações
de
estabelecimentos
comerciais,
de
apreensões realizadas
pelo órgão ﬁscalizador
ou de pessoas físicas ou
jurídicas”.
A
justiﬁcativa
também pontua que a
“terra do lobo bravo”
tem uma “quantidade
considerável”
de
cães, gatos e cavalos
abandonados e que
acabam sendo recolhidos
por entidades sem ﬁns
lucrativos e protetores
independentes,
“acarretando
com
este
gesto
gastos
expressivos”.
“Este projeto vem
contribuir com estas
entidades e até mesmo
com Poder Executivo
Municipal, que também
faz o recolhimento destes
animais e encaminha
para o local adequado,
para
cuidados
e
alimentação”, completa

a justiﬁcativa.

PRÁTICA

Em
caso
de
aprovação, o município
contará com o “Banco de
Ração e Utensílios”, que
irá captar doações desses
itens e, posteriormente,
distribuí-los a protetores
independentes
cadastrados, entidades e
famílias de baixa renda,
desde cadastradas no
Centro de Referência
de Assistência Social
(Cras).
O artigo 2° do PLaﬁrma
que caberá ao município
organizar a estrutura
do Banco, fornecendo
apoio
administrativo,
técnico e operacional,
“determinando
os
critérios de coleta,
de distribuição, da
ﬁscalização
a
ser
exercida, bem como
o credenciamento e
o
acompanhamento
das entidades e/ou
famílias beneﬁciárias”.
(Reportagem: Redação;
foto:
Ilustrativa/
Prefeitura
de
Guarapuava).

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO – CGH CAVERNOSO
A COPEL Geração e Transmissão S.A. torna público que requereu ao Instituto Água e
Terra – IAT a renovação da Licença de Operação para a atividade de geração de energia
elétrica da Central Geradora Hidrelétrica Cavernoso – CGH CAV, instalada no município
de Virmond, no estado do Paraná.
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COMUNIDADE. Familiares, alunos e colegas da universidade se emocionaram ao falar sobre o historiador que agora batiza o
miniauditório do campus Santa Cruz. Jhonnathan Ferreira é ex-aluno da Unicentro e trabalhou com o professor Ariel Pires no
IHG. Ele é o responsável pela produção da peça em baixo relevo que foi instalada na entrada

UNICENTRO FAZ HOMENAGEM PÓSTUMA
AO PROFESSOR ARIEL PIRES
EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

A Universidade Estadual do Centro-Oeste
(Unicentro) realizou na
quarta-feira (27) uma
homenagem ao professor Ariel José Pires,
falecido aos 63 anos
em 2019, após ter sofrido um AVC e ficar
internado. Por iniciativa do Departamento
de História (Dehis), o
historiador que agora
batiza o miniauditório
do campus Santa Cruz,
local onde também foi
inaugurado uma peça
em baixo relevo em
memória do docente.
No evento, que contou com a presença de
familiares, autoridades,
alunos e professores,
muitos se emocionaram
ao falar sobre o papel
de Ariel Pires na educação de Guarapuava
e região. O professor e
chefe do Dehis, Carlos
Eduardo Schipanski,
um dos idealizadores,
não conteve as lágrimas
ao lembrar do amigo e
colega de departamento
durante sua fala.
Em entrevista ao
CORREIO, Schipanski
destacou a importância
do professor. “É com
uma grande alegria
que nós hoje conseguimos organizar todo
esse evento em homenagem a ele. Ariel foi
uma pessoa fantástica
dentro da universidade e também fora dela

dentro da sua atuação
social e por isso é mais
do que merecida esta
homenagem”.
A direção do campus também reiterou a
forma como Ariel conseguia ser querido em
toda a universidade.
“Ele viajava e conta-

va muitas histórias em
todos os departamentos. Essa homenagem
hoje dá sentido ao nosso campus Santa Cruz
que viaja por todos os
departamentos, e que é
representado pelo professor Ariel e que hoje
com o nome do nosso

miniauditório”, afirmou
a diretora do campus,
Christine Vargas Lima.
Representando a família, o genro de Ariel,
o psicólogo Maximiliano Silva relatou que
a família ficou muito
emocionada com a homenagem. “A gente
não esperava a magnitude do evento, quantas
pessoas iam estar aqui,
mesmo sabendo que
o professor era muito
amado. A gente fica extremamente emocionado, honrado e isso aqui
vai ficar para sempre.
É a marca do legado e
muito justo pelo trabalho de vida que ele fez
e pelo trabalho que ele
fez aqui dentro da Unicentro”, disse Maximi-

liano que estava acompanhado do filho e neto
de Ariel, Gustavo Pires
Silva.

PEÇA

Jhonnathan Ferreira
é ex-aluno da Unicentro e trabalhou com o
professor Ariel Pires
no Instituto Histórico
de Guarapuava (IHG).
Ele é o responsável
pela produção da peça
em baixo relevo que foi
instalada na entrada do
miniauditório.
“A gente começou a
achar as fotos e com o
apoio da professora Terezinha Saldanha e do
professor Helvio a gente conseguiu apresentar
e teve todo o protocolo
da Unicentro para daí

ser feita a peça”. Segundo ele, o processo
iniciou ainda antes da
pandemia.
Jonnathan se emocionou muito ao falar
da relação que tinha
com Ariel e como foi
importante participar
deste momento ao confeccionar o baixo relevo com a imagem do
professor. “A sorte que
eu tive foi conhecer
ele depois que ele se
aposentou. Ele que me
deu as boas-vindas para
o Instituto Histórico,
ele e o professor Murilo [Teixeira]. É muito
emocionante para mim,
porque quando meu
pai faleceu o professor
Ariel assumiu essa figura pra mim, me ajudando, me aconselhando,
estando sempre perto.
E foi muito rápido, tanto a perda do meu pai,
quanto a perda dele,
muito seguido uma da
outra. Mas eu não tenho como resumir a
alegria de poder fazer
essa peça. Não consigo
traduzir em palavras a
alegria que é fazer essa
homenagem pro meu
amigo”, contou.
Conforme Jonathan,
o processo de confecção iniciou com a modelagem em 3D a partir
de um software, depois
foi impressa e em seguida feito um molde
em silicone para fazer
a peça final em resina.
(Reportagem/Foto: Redação/Correio)

DIA DO TRABALHADOR

Transporte coletivo funcionará com horários de sábado

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Neste domingo (1º de
maio), em razão da festa
do Dia do Trabalhador, por
determinação da Secretaria
de Trânsito e Transportes,
Setran, os ônibus do Trans-

porte Coletivo vão circular
nos mesmos horários de sábado.
A programação no Parque do Lago inicia logo
pela manhã com a tradicional pescaria, feira de
adoção e a corrida rústica do Trabalhador. Inú-

meras atividades vão ser
realizadas durante o dia,
incluindo apresentações
culturais e orientações
dos serviços ofertados
pelas secretarias municipais e orientações. À
noite está programado o
show nacional com a du-

pla sertaneja João Bosco
e Vinícius, com início às
19h30. Confira a programação completa, aqui.

TRÂNSITO

Em função da programação especial, ruas em torno
do Parque do Lago terão o

trânsito interrompido nos
seguintes pontos: Rua Salvador Renna x Rua Capitão
Frederico Virmond; Rua
Salvador Renna x Rua Padre Chagas; Rua Xambre
x Rua Professor Amálio
Pinheiro. (Reportagem: Secom)

4 Esportes
NOTAS
ESPORTIVAS
GUARAPUAVA

Por meio de suas redes sociais,
o Guarapuava FC, equipe presidida por Paulo Vogt, anunciou
que o jovem Adrian Sander,
que atualmente estava no Novo
Horizon�no e agora treinava
no CT do Lobo, embarcará nos
próximos dias para o Paraguai,
onde defenderá as cores do Club
Olimpia.
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FUTEBOL. Na sua segunda edição, competição terá a participação de 185 municípios, mais de 10
mil atletas e 355 equipes envolvidas na fase regional. São 12 cidades-sede. A realização é do Governo do Estado em parceria com os municípios

PARANÁ BOM DE BOLA COMEÇA
NESTE FIM DE SEMANA
(masculino) e master
(masculino). Ao todo serão 357 equipes competindo – 327 masculinas e
30 femininas.
Segundo o diretor de
Esportes da Superintendência Geral do Esporte,
Cristiano d’El Rei, o Paraná Bom de Bola mostra o interesse dos municípios em desenvolver
a modalidade de futebol
de campo. “É o segundo ano da competição.
Nessa 2ª edição serão 12
fases regionais, classificando os campeões de
cada uma das categorias
para as quatro fases macrorregionais e, por fim,
a fase final que acontece
em Goioerê no mês de
Outubro”, explicou.

CHELSEA

O técnico do Chelsea, Thomas
Tuchel, disse que os planos de
contratação para a próxima temporada estão atrasados devido
à incerteza sobre a propriedade
do clube, mas acrescentou que
a equipe exigirá apenas “cirurgia
esté�ca”. O Chelsea foi colocado
à venda pelo bilionário russo
Roman Abramovich após a
invasão russa da Ucrânia, que
Moscou chama de “operação
militar especial”. As sanções
impostas pelo governo britânico
a Abramovich signiﬁcam que
o Chelsea não pode contratar
novos jogadores ou renovar
contratos existentes.

LIVERPOOL

O técnico do Liverpool, Jürgen
Klopp, assinou uma renovação
de contrato de dois anos que
o manterá no comando da
equipe até 2026, informou o
clube da Premier League nesta
quinta-feira (28). Klopp, cujo
contrato anterior iria expirar
em 2024, ajudou o Liverpool a
conquistar os �tulos da Liga dos
Campeões e da Premier League
desde a sua chegada à equipe,
em 2015.

LIVERPOOL 2

O Liverpool, que venceu a Copa
da Liga em fevereiro, con�nua
com chances de uma inédita
conquista quadrupla nesta temporada. O �me está em segundo
lugar na Premier League, está na
semiﬁnal da Liga dos Campeões
contra o Villarreal após uma
vitória de 2 a 0 na primeira par�da e jogará contra o Chelsea na
ﬁnal da FA Cup.

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Começa neste fim de
semana a 2ª edição do
Paraná Bom de Bola,
competição de futebol
de campo, masculino e
feminino, realizada pelo
Governo do Estado, por
meio da Superintendência Geral do Esporte,
com o apoio e parceria
dos municípios.
Em 2022, terá a participação de 185 municípios, mais de 10 mil
atletas e 355 equipes envolvidas.

A fase regional acontece de sexta-feira (29)
a domingo (1º) e segue
com competições entre
os dias 13 a 15 e 20 a 22
de maio e de 03 a 05 de
junho. São 12 cidades-sedes: Campo Largo,
Tibagi, Ribeirão do Pinhal, Cambira, Sarandi,
Iporã, Boa Esperança,
Corbélia, Verê, Quedas
do Iguaçu, Missal e Marilândia do Sul.
Os mais de 10 mil
atletas que deverão participar são das categorias sub-16 (feminino
e masculino), sub-21

PROFISSIONAL

O Fluminense anunciou a saída do técnico
Abel Braga na manhã
desta quinta-feira (28),
após acordo com a diretoria. Em nota, o clube
ressaltou que o treinador
é o “mais vitorioso da
história do clube”.
Na última terça (26),
o técnico saiu do Maracanã, sob vaias da torcida tricolor, após a equipe
empatar sem gols com o
Unión Santa Fe (Argentina), pela chave H da
Copa Sul-Americana. O
time segue em terceiro
lugar na fase de grupos

São milhões
em prêmios
com destino
à felicidade

Economize todo mês
e GANHE números
da sorte para concorrer.

do torneio continental,
que classifica apenas o
primeiro colocado às oitavas de final.
Além disso, no último
sábado (23), o Flu já havia perdido em casa para
o Internacional, por 1 a
0, em duelo da Série A
do Campeonato Brasileiro.
Abel Braga iniciou
sua quarta passagem
pelo Tricolor carioca em
15 de dezembro do ano
passado. Na temporada
deste ano, ele comandou
a conquista do Campeonato Carioca, quebrando
um jejum de dez anos.
Desde que assumiu o
time, foram 17 vitórias,
quatro empates e cinco derrotas (total de 26
partidas). Abel Braga já
treinara o Tricolor em
2005; e nos períodos de
2011 a 2013, e de 2016
a 2018, quando somou
títulos do Carioca (2005
e 2012) e Brasileirão
(2012).
Neste domingo (1º de
maio), às 16h (horário de
Brasília) o Fluminense
duela fora de casa contra
o Coritiba, pela quarta
rodada do Brasileirão.
Quem dirigirá a equipe
será o técnico interno
Marcão, que comandou
o time no final de 2021.
(Reportagem: Redação e
agências; Foto: Ilustrativa)

em prêmios*

Promoção válida para as Cooperativas filiadas à Central PR/SP/RJ. Período de participação de 14/03/2022 a 12/12/2022.
Título de Capitalização de Pagamento Único, Modalidade Incentivo, emitido pela MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A., CNPJ
09.382.998/0001-00, Processo SUSEP n° 15414.602024/2022-27. Cessão de participação nos sorteios. Quantidade de
sorteios previstos: 202. *Valor da premiação líquida de Imposto de Renda. Consulte regulamento completo no site
www.poupancapremiadasicredi.com.br. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525.
Ouvidoria - 0800 646 2519.
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MEIO AMBIENTE. Foram encontrados 49 filhotes de cobras da espécie Píton Ball, 20 tartarugas do Charco e um lagarto Rufensis em numa mala no bagageiro de um ônibus que fazia a linha de Buenos Aires-Rio de Janeiro

COBRAS, TARTARUGAS E UM LAGARTO SÃO APREENDIDOS
E ENCAMINHADOS A CAFS, EM GUARAPUAVA

P

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

oliciais
ambientais
do Paraná
prestaram
apoio nesta
quinta-feira (28) para
a Delegacia da Polícia
Federal de Guarapuava
e a Polícia Rodoviária
Federal (PRF), na região central do Estado,
em uma grande apreensão de animais exóticos. Foram encontrados
49 filhotes de cobras da
espécie Píton Ball, 20
tartarugas do Charco e
um lagarto Rufensis em
numa mala no bagageiro de um ônibus que
fazia a linha de Buenos
Aires-Rio de Janeiro.
Eles estavam sendo
transportados sem autorização do órgão ambiental competente. O
responsável pelos animais foi autuado administrativamente em R$
16 mil por introduzir
no País animal exótico
sem licença ambiental.
Os animais foram encaminhados ao Centro
de Atendimento à Fauna Silvestre (CAFS)
de Guarapuava, instalação da Universidade
Estadual Centro Oeste
(Unicentro). O local é
fruto de parceria entre
o Instituto Água e Terra (IAT) e a Unicentro,
em que os animais silvestres são atendidos e
encaminhados, com autorização do IAT, para a
destinação adequada.
No caso de animais
nativos, a destinação

adequada é o retorno
ao habitat natural, caso
estejam aptos. Para
animais exóticos, a
destinação adequada é
cativeiro regularizado
junto ao órgão ambiental.

ANIMAIS
EXÓTICOS

O Paraná possui uma
lista de todos os animais considerados exóticos e com restrições
de criação e comércio.
A lista foi publicada
oficialmente em 2015,
pela Portaria IAP nº
246. Quem possui os
animais listados na Portaria, sem a devida documentação, está agindo de maneira ilegal e
deve solicitar a entrega
voluntária ao IAT.
O objetivo da entrega voluntária é ficar livre de uma ação penal.
Caso contrário, o tutor
de um animal exótico, com criação e comércio proibidos pela
normativa, pode sofrer
punições cabíveis relacionadas ao Crime Ambiental (Lei nº 9605/98
e Decreto nº 3179/99).
De acordo com a legislação, introduzir espécie animal no País,
sem parecer técnico oficial favorável e licença
expedida por autoridade competente, é crime
passível de penalização
com detenção de três
meses a um ano, e multa. A normativa descreve, ainda, que o ato de
disseminar doença ou
praga ou espécies que
possam causar dano à

WWW.

agricultura, à pecuária,
à fauna, à flora ou aos
ecossistemas, é passível de reclusão de um a
quatro anos, e multa.
“Entre os prejuízos
de retirar uma espécie de seu ecossistema
natural e introduzi-la

em outro ecossistema,
está o potencial de se
transportar doenças e
parasitos. Isso, além
de afetar as espécies
nativas, pode também
prejudicar os seres humanos”, destaca o biólogo do IAT, Mauro de

Brito.

DICAS

A fim de evitar a criação de animais exóticos,
muitas vezes por falta
de conhecimento, o órgão ambiental do Estado orienta o cidadão

a nunca comprar sem
saber da procedência.
Também é importante denunciar à Polícia
Ambiental ou ao IAT
a existência de comércios ilegais ou suspeitos de fauna. (Reportagem: AEN; Foto: PM)
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TRANSPORTES. Ibama solicita a realização de sete audiências. Dourados receberá a primeira, no dia 16 de maio. Guaíra,
Cascavel, Paranaguá, São José dos Pinhais, Guarapuava e Irati também estão no cronograma. Esta é uma das etapas necessárias
para a emissão da Licença Prévia (LP) ambiental da estrada de ferro

GUARAPUAVA E IRATI RECEBERÃO AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS DA NOVA FERROESTE

E

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

ntre os dias
16 e 27 de
maio vão
ocorrer sete
audiências
públicas da Nova Ferroeste, que vai ligar Maracaju, no Mato Grosso
do Sul, a Paranaguá, no
Litoral do Paraná, por
trilhos. Elas foram solicitadas pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais
Renováveis
(Ibama) e publicadas no
Diário Oficial da União
desta quinta-feira (28).
O município de Dourados, no Mato Grosso
do Sul, dará início aos
encontros com a sociedade, nos quais serão
discutidos pontos importantes do projeto, seguido por Guaíra, Cascavel,
Paranaguá, São José dos
Pinhais, Guarapuava e
Irati, todas no Paraná. A
escolha do Ibama levou
em conta a disposição
geográfica dos municípios ao longo do traçado
e as interferências ambientais.
A Nova Ferroeste vai
percorrer 49 municípios,
sendo oito no Mato Grosso do Sul e 41 no Paraná.

Em Dourados, estarão
reunidos participantes de
Maracaju, Itaporã, Caarapó e Amambai. Em
Guaíra, será a vez dos
municípios de Iguatemi,
Eldorado, Mundo Novo,
Nova Santa Rosa e Terra Roxa. A audiência de
Cascavel será a maior,
com 17 cidades, abrangendo também Maripá,
Toledo, Assis Chateaubriand, Tupãssi, Vera
Cruz do Oeste, Santa
Tereza do Oeste, Medianeira, Matelândia, Céu
Azul, Santa Terezinha
de Itaipu, São Miguel

do Iguaçu, Catanduvas,
Campo Bonito, Ibema,
Nova Laranjeiras e Guaraniaçu.
Em
Guarapuava,
estão os municípios
de Laranjeiras do Sul,
Cantagalo, Marquinho,
Goioxim, Candói e Inácio Martins. Em Irati,
serão os municípios de
Palmeira, São João do
Triunfo, Fernandes Pinheiro e Porto Amazonas. Em São José dos Pinhais, participam Balsa
Nova, Contenda, Lapa,
Araucária, Mandirituba
e Fazenda Rio Grande.

Paranaguá também recebe os moradores de
Morretes.
Serão discutidos os
impactos ambientais do
projeto de aproximadamente 1.300 quilômetros
de extensão e as medidas
de compensação da fauna e da flora. Os trilhos
serão utilizados para escoamento de toneladas
de soja, milho e proteína
animal, com captação de
cargas de outros países,
seguindo para o Porto de
Paranaguá. Este será o
segundo maior corredor
de exportação de grãos e

contêineres refrigerados
do País, projeto pensado
para o desenvolvimento
econômico do Estado.
Entre os conteúdos
abordados estarão os
resultados do Estudo
de Impacto Ambiental (EIA), com mais de
3 mil páginas. Para o
coordenador do Plano
Estadual
Ferroviário,
Luiz Henrique Fagundes, essa é uma das etapas mais importantes
do empreendimento. “É
quando os estudos são
abertos para a sociedade, que vai poder trazer

as suas contribuições.
Dessa maneira teremos
certeza de que estamos
realizando o melhor projeto do ponto de vista
socioambiental”, afirma.
O cronograma de
duas semanas prevê encontros híbridos. Todas
as audiências poderão
ser acompanhadas presencialmente ou virtualmente nos canais de
transmissão que ainda
serão disponibilizados,
no site e nas redes sociais
criadas especialmente
para esses encontros.
Perguntas e observações
poderão ser enviadas e
respondidas durante ou
após a realização das audiências públicas, como
parte do projeto de concessão.

SERVIÇO

Em Guarapuava, o
evento será em 26 de
maio, no Centro de
Eventos Cidade dos Lagos (avenida dos Lagos,
2.750, bairro Cidade dos
Lagos), às 19h.
Já em Irati, dia 27 de
maio, às 19h, no Pavilhão de Exposições Parque Aquático (rua Adão
Panka, 250, Bairro Rio
Bonito). (Reportagem:
AEN, com edição; Foto:
Jonathan Campos)

STARTUPS

Sicredi participa do South Summit Brazil

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com
mais de 5,5 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros
e no Distrito Federal, é um
dos parceiros de inovação
do South Summit Brazil,
que acontece entre os dias 4
e 6 de maio, em Porto Alegre/RS. A instituição busca
ampliar o seu relacionamento com o ecossistema
de startups.

O South Summit é um
evento voltado para as tendências do ecossistema de
inovação e tem como objetivo ser um hub de referência em empreendedorismo,
inovação aberta e oportunidades de negócios. A atividade será realizada pela
primeira vez fora da Europa, onde já acontece desde
2012.
No dia 4 de maio, às
15h25, Alexandre Englert
Barbosa, tesoureiro do
Banco Cooperativo Sicredi fará a palestra “O cami-

nho para o uso de Green
Bonds”, onde abordará a
de emissão de títulos verdes e o trabalho do Sicredi
relacionado ao tema, além
do passo a passo na área da
estruturação deste tipo de
operação.
Já no dia 6 de maio, às
9h30, o Sicredi será destaque no painel “Inovação na
Agritech”, que irá contar
com o superintendente de
Agronegócios do Sicredi,
Luis Henrique Veit, falando
sobre estratégia de inovação
aberta para o agro. O painel

também terá a presença de
José Augusto Tomé, CEO
da AgTech Garage, maior
hub de inovação no agro da
América Latina, que avaliará a perspectiva do ecossistema de inovação no agro e
de Frederico Apollo Brito,
CEO da Elysios Agricultura Inteligente, que fecha o
painel abordando a visão de
uma Agritech e as dificuldades e oportunidades de
conexões com as corporações. A mediação do debate
será de William Eduardo
Neuhaus, assessor regional

de Agronegócios da Sicredi
Serrana RS/ES.
A participação do Sicredi
se encerra com a presença do diretor presidente do
Banco Cooperativo Sicredi,
João Tavares, apresentando
as práticas da instituição no
bate-papo “Inovação e sustentabilidade no cooperativismo”, também na manhã
do dia 6, a partir das 10h20.
Para saber mais sobre
o evento, acesse: https://
www.southsummitbrasil.
com/ (Reportagem: Assessoria, com edição)
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B.O.
PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na
madrugada de quinta-feira (28), em Guarapuava,
49 filhotes de serpentes
e 20 tartarugas que foram introduzidas irregularmente no país. Por
volta das 2h, os policiais
abordaram um ônibus
argentino que fazia a
linha de Buenos Aires
para o Rio de Janeiro
(RJ). Ao revistarem o
bagageiro, encontraram
em uma mala, dentro
de potes sem furos de
ventilação e sacos, 49
filhotes de cobras e 20
tartarugas sendo transportadas sem nenhuma
documentação por um
homem que saiu do Brasil para comprá-las no
país vizinho e as levaria
para São Paulo (SP). O
homem disse que todos
se tratavam de espécies
exóticas. Ele foi preso e
encaminhado à Polícia
Federal de Guarapuava.

MORTE

Um homem (54 anos)
foi encontrado morto na
manhã desta quarta-feira (27) no interior de
Prudentópolis. Conforme
a Polícia Militar (PM), a
filha do senhor foi até
a 4ª Companhia da PM
e relatou que o mesmo
havia saído para trabalhar na terça-feira (26) e
não havia retornado. A
família foi até o local de
trabalho e só encontrou
a moto e os pertences
do homem. No entanto,
durante a confecção do
boletim de ocorrência,
a família recebeu uma
ligação onde informaram
que ele havia sido localizado em óbito na localidade de Nacar. A PM não
conseguiu confirmar a
causa da morte, que cabe
ao Instituto Médico-Legal
(IML).

FALECIMENTOS
28 de abril de 2022

AIRTON LUZ CORNEHL (85 ANOS)
ELEI SALETE GIACOMELLI (68 ANOS)
LIDIA PAVELSKI LAPCZAK (84 ANOS)
MAURILHO VIDAL (88 ANOS)
MILTON HENRIQUE DIMIDIUK (59 ANOS)
OLIVINO HIPÓLITO BRUNO (71 ANOS)
OLIVEIRIO FERREIRA DOS SANTOS (56
ANOS)
OTAVIO ONESKO (54 ANOS)
ROBSON DA LUZ TAVARES (20 ANOS)
SOLANGE PERUSSULO VIDAL (60 ANOS)
)
*Para mais informações, entre em
contato com a Central de Triagem
(Capitão Frederico Virmond, 1.913,
Centro) pelos telefones (42) 9.84043999 e (42) 3623-8495.

SEXTA-FEIRA
29 de abril de 2022

Correio do Cidadão

Segurança 7

INVESTIGAÇÃO. As ações foram executadas pela Polícia Militar (PM) após levantamento
de informações do setor de inteligência; uma força-tarefa formada por forças de segurança
está atuando no caso

PC FALA SOBRE MORTE E PRISÕES DE
SUSPEITOS DE PARTICIPAÇÃO EM INVASÃO
EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

A Polícia Civil de Guarapuava concedeu uma
entrevista coletiva na
manhã desta quinta-feira
(28) para relatar as ações
das equipes de segurança
realizadas na quarta-feira (27), quando um rapaz
foi morto na Vila Bela e
outros três homens foram
presos durante diligências da Polícia Militar
(PM).
As situações ocorreram durante as investigações do caso da tentativa de assalto à Protege
e ataque ao 16º Batalhão
de Polícia Militar (PM)
no domingo de Páscoa
(17 de abril). De acordo
com o delegado chefe da
14ª Subdivisão Policial
(SDP), Rubens Miranda,
chegou ao conhecimento
da Polícia Civil por meio
dos policiais militares de
que a diretoria de inteligência de Curitiba, que
está atuando em Guarapuava desde a última segunda-feira, teria identificado possíveis quatro
indivíduos que teriam
participação na tentativa de roubo à empresa.
“Em diligências para verificar essas informações,
em três locais, foram três
pessoas autuadas. Duas
delas por tráfico de drogas e, em um dos locais,
o indivíduo teria sido autuado por posse irregular de arma de fogo. Ele
estaria com um revólver
38 e várias munições”,
explica.
Sobre a ação que terminou com a morte de
Robson da Luz Tavares (20 anos), conhecido como “Monstrinho”,
o delegado relata o que
foi repassado pelos policiais que estavam na
operação. “Segundo os
policiais, eles chegaram
ao local, tentaram entrar
e escutaram um barulho
de arrasto do sofá, para
fazer uma barricada para
que os policiais não conseguissem entrar. Eles
tentaram derrubar a porta, conseguiram fazer um
campo visual onde foi

constatado que havia um
casal dentro daquele ambiente e um cachorro da
raça pitbull. Em virtude
da raça foi solicitado que
a mulher prendesse esse
animal e que o masculino
levantasse as mãos. No
entanto, segundo os policiais houve uma resistência por parte do Robson”,
destaca.
Ainda conforme o Dr.
Rubens, o indivíduo teria se direcionado para
uma geladeira, momento
em que a PM perdeu ele
de vista no imóvel. “No
momento seguinte, eles
tentaram entrar novamente forçando a porta e
visualizaram o Robson já
de posse de um fuzil direcionando a um dos policiais, momento em que
houve o disparo de vários
tiros para salvaguardar a
vida dos policiais”. Na
entrevista, o delegado
afirmou que não houve
confronto.
O armamento foi retirado do local logo em
seguida pela Polícia Militar por questões de segurança, mas de acordo
com a Polícia Civil, ele
estava com duas munições intactas. A mulher
que estava na casa junto
com Robson ainda será
ouvida.

PRESOS

Em relação às outras
diligências da PM, onde
pessoas foram presas, o

delegado Rubens Miranda declarou que alguns
utilizaram tornozeleira
eletrônica e ao ser questionado sobre a localização dos mesmos na noite
do crime, afirmou que a
participação não se restringe a estar no local do
crime. “No caso aqui, a
denúncia é que ele [um
dos presos] faria parte
do ‘hospital’, que é como
eles chamam, não necessariamente teria que ter
saído da casa. A atitude dele seria socorrer os
demais integrantes em
eventual ferimento”, conta. Outro dos detidos seria responsável por guardar as armas e munições
e drogas para uma facção
da cidade.

INVESTIGAÇÃO

Segundo a PC, foram
instaurados quatro inquéritos em paralelo ao principal, que é o da tentativa
de assalto. Se provada a
vinculação com o ataque, essas provas serão
compartilhadas com o
do ataque.
Outro ponto importante da coletiva foi a da
não participação da Polícia Civil nas ações desta
quarta-feira (27). Para
a imprensa, o delegado
chefe confirmou que em
um primeiro momento a
PC não sabia que a PM
faria essas operações;
no entanto, destacou que
há um trabalho conjunto

entre as forças de segurança para localizar os
criminosos. “Nesse caso
em específico, a presidência do inquérito é
feita pela Polícia Civil,
pelo Dr. Alysson, e está
sendo feita uma força tarefa com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária
Federal, os institutos e
até a PM, mas neste caso
não havia a participação
da Polícia Civil”.
Para
o
delegado
Alysson Henrique de
Souza, a investigação
não é simples, principalmente pela organização da qua dr i l ha
que a t uou e m G ua r apua va . “ Mui t a s vez e s nós nã o pa ssa mos
i nf or ma ç õe s
por que
pode a t r a pa l ha r, pode
c ha ma r a t e nç ã o de sse s ma rgi na i s. N ós t emos uma f or ç a t a r e f a ,
a c ol e t a de pr ova s a t é
o mome nt o de monst r a
que nã o sã o suj e i t os
si mpl e s, e nt ã o t oda
i nf or ma ç ã o que é pa ssa da pa r a pol í c i a va i
a gr e ga r e sse i nqué r it o pol i c i a l . C ompletamente sigilosas essas
informações, elas não
podem ser repassadas. O
que nós podemos garantir é que tem uma força
tarefa, tem um trabalho
de 24h desde o momento
que ocorreu a ação em
Guarapuava”, finaliza.
(Reportagem/Foto: Redação/Correio)
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SAFRA 2021/2022

Técnicos iniciam pesquisa de campo para 8° Levantamento da Safra de Grãos
EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Técnicos da Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab) iniciaram na última
segunda-feira (25), pesquisa
de campo para acompanhamento das lavouras de
grãos no país. Os trabalhos
seguem até o final do mês
e os dados coletados irão
auxiliar na composição do 8°
Levantamento de Safra de

Grãos 2021/2022, com informações dos demais estados.
Neste levantamento, a
equipe da Companhia percorrerá o Pará, Tocantins,
Maranhão, Piauí, Ceará,
Paraíba, Alagoas, Sergipe,
Bahia, Goiás, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul.
Já nos estados de Roraima,
Rondônia, Acre, Amazonas, Rio Grande do Norte,
Pernambuco, Mato Grosso,

Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais e São Paulo, os técnicos realizarão o acompanhamento na modalidade
remota (contato eletrônico
ou ligações telefônicas).
Durante os trabalhos, a
Companhia irá acompanhar
variáveis como área, produtividade, desenvolvimento
das lavouras e colheita para
as culturas de verão e, inclusive, as de inverno.
A coleta dos dados é rea-

lizada com diversas instituições parceiras, dentre
elas, entidades de classe
municipais (sindicatos),
pequenos e grandes produtores, cooperativas agrícolas, revendas de insumos e
empresas de assistência e
planejamento rural.
Segundo a sétima estimativa da safra de grãos
2021/22, divulgada no dia
7 de abril pela estatal, a
produção de grãos no país

estava prevista em um
total de 269,3 milhões de
toneladas, o que representa 5,4% ou 13,8 milhões de
toneladas superior à obtida
na safra 2020/21.
Os resultados da pesquisa
para o 8° Levantamento
da Safra de Grãos serão
divulgados no site da Companhia, no dia 12 de maio,
com informações de todos
os estados brasileiros. (Reportagem: Assessoria).

LEITE. Quase todos os derivados atingiram seus maiores valores nominais, ajudando o setor a se recompor dos resultados negativos registrados no semestre passado

INFLAÇÃO PROVOCA ALTA GENERALIZADA
NO MERCADO DE LÁCTEOS DO PARANÁ
EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Puxados pela inflação mundial e pela
redução da oferta, o
mercado de lácteos
do Paraná manteve
a tendência de alta
em março e abril.
Praticamente todos
os derivados tiveram ganhos de preço, chegando aos
maiores valores nominais históricos,
conforme apontou
levantamento
do
Conselho Paritário
Produtores/Indústrias de Leite do
Paraná (Conseleite-PR), apresentado
em reunião realizada na última terça-feira (26). Tudo
isso fez com que o
setor ensaiasse uma
recuperação do momento difícil enfrentado no segundo semestre de 2021
e início deste ano,
que levou muitos produtores a deixarem a
atividade.
Com o atual movimento de alta, o valor
de referência do leite
– usado como base na
negociação entre produtores e industriais
– fechou março com
alta de 12%. A projeção é de que haja

nova variação positiva de 8,45% em abril,
com o valor de referência chegando a R$
2,2134.
“Essa alta pode ser
entendida como um
realinhamento relativo de preços. Ou seja,
temos que olhar para
essa variação com
parcimônia, porque
produtores e indústria
vêm de um momento
difícil, com os maiores custos de produ-

ção de sua história”,
disse o vice-presidente do Conseleite-PR, Ronei Volpi, que
representa o Sistema
Faep/Senar-PR
no
colegiado.
Os dois produtos
mais comercializados
no Paraná, o muçarela e o UHT tiveram ganho de preço
superior a 20%, em
dois meses. Juntos,
esses dois derivados
respondem por mais

de 25% do mix de
comercialização. No
caso do muçarela, a
alta foi de 24,46%,
em relação ao patamar registrado em fevereiro. Por sua vez,
os preços do UHT subiram 21%.
“O país está vivendo um processo inflacionário. No caso do
leite, não é diferente.
Vemos a continuidade da alta dos preços,
em um momento que

o setor se recupera de
um momento difícil
registrado no segundo semestre do ano
passado. Fica a pergunta de qual será o
formato da curva [de
preços] nos próximos meses e como o
mercado vai se comportar nos próximos
períodos”, observou
a professa Vânia Guimarães, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e uma

das responsáveis pelos levantamentos do
Conseleite-PR.
Além do muçarela,
outros queijos também vêm em valorização significativa.
Em comparação a
fevereiro, os preços
do queijo prato subiram 14,69%. No
mesmo período, a
alta do provolone foi
de 14,45%; do requeijão, de 14,06%;
e do queijo parmesão,
13,87%. Outros dois
derivados importantes, o leite spot e o
pasteurizado também
ganharam preço, a
índices de 23,01% e
13,02%, respectivamente.
A alta também
chegou aos outros
lácteos: leite em pó
(8,26%), bebida láctea (11,51%), creme
de leite (16,20%),
manteiga (9,34%) e
doce de leite (7,9%).
A única exceção é o
iogurte, que chegou
ao seu valor nominal mais elevado em
março, mas perdeu
preço em abril. Ainda assim, a alta desse
derivado em relação a
fevereiro é de 5,94%.
(Reportagem: Assessoria/Faep, com revisão; foto: Ilustrativa/
ANPr).

#

curta!

A

EQUIPE CORREIO

REPORTAGEM LOCAL

editora Pipoca
e Nanquim deu
início no Brasil à pré-venda
do volume 1
de “Conan, o Cimério” (de
R$ 149,90 por R$ 104,90).
É uma coleção definitiva da
Glenát.
Criação do escritor
Robert Erwin Howard, o
personagem é muito querido pelos leitores brasileiros, desde a época da
publicação em quadrinhos “A espada selvagem
de Conan” pela Abril a
partir de 1984.
Esse material que a Pipoca e Nanquim traz ao país
é uma versão definitiva do
material europeu. A primeira edição reúne as quatro
aventuras iniciais publicadas originalmente pela Glénat:
- “A Rainha da Costa Negra”, de Jean-David Morvan (Wolverine: Saudade)
e Pierre Alary (Don Vega:
Zorro), que mostra o encontro de Conan com a pirata
Bêlit;
- “O Colosso Negro”, de
Vincent Brugeas (Ira Dei)
e Ronan Toulhoat (Block
109), em que o cimério enfrenta uma ameaça ancestral renascida;
- “Além do Rio Negro”,
de Mathieu Gabella (3 Souhaits) e Anthony Jean (La
Licorne), um registro histórico do enfrentamento de
homens civilizados e pictos;
- “A Filha do Gigante
do Gelo”, de Robin Recht
(Elric: O Trono de Rubi e
Elric: O Lobo Branco), uma
das histórias mais amadas
pelos fãs de Conan.
Esta é a oportunidade
perfeita para mergulhar no
rico universo da Era Hiboriana pela primeira vez ou
revisitá-lo por meio de novos olhares.
“Conan, o Cimério –
Edição Definitiva” vol. 1
tem formato 23x31 cm,
capa dura, 268 páginas
coloridas e uma galeria
de extras com textos, ilustrações e esboços sobre a
criação da série. Com tradução de Rafael Meire, a
HQ tem previsão de lan-
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QUADRINHOS. Editora Pipoca e Nanquim prepara o lançamento do volume 1 de “Conan, o Cimério” para maio deste ano; mas o livro já está em pré-venda. Criação do escritor Robert Erwin
Howard, o personagem é muito querido pelos leitores brasileiros, desde a época da publicação
em quadrinhos “A espada selvagem de Conan” nos anos de 1980

POR CROM!
çamento para 20 de maio
deste ano.

MAIS

O momento é especial
para quem é fã do cimério
mais famoso dos quadrinhos. A editora Panini publica quinzenalmente a coleção “A Espada Selvagem
de Conan”, principalmente
para bancas de jornal. É
uma coletânea com aventuras produzidas por nomes
como John Buscema e Roy
Thomas.
O número mais recente,
que saiu em abril de 2022,

é o 64 (160 páginas, formato 21x28 cm), com material
publicado
originalmente
em “Savage Sword of Conan” (1974) 198-200. Em
“O Destruidor de Almas”,
no caminho de volta para as
ilhas dos piratas, o cimério
e a tripulação do Mão Vermelha resgatam três lindas
mulheres... apenas para
descobrir que elas não são
o que aparentam. “Traição
em Tortage” mostra Conan
e um punhado de piratas defendendo o porto da cidade
dos selvagens invasores!
“Bárbaros da Fronteira” é

um conto especial que celebra as 200 edições de Savage Sword. E, pela primeira vez, o bárbaro do norte
compartilha uma aventura
com seu criador, Robert E.
Howard, em uma das histórias mais estranhas de todos
os tempos.
A mesma editora tem
lançado regulamente a coleção Marvel Omnibus,
que é dedicada a personagens do universo marvete
(Homem-Aranha, Mulher
Hulk, Quarteto Fantástico,
em edições colossais termos de tamanho e impor-

tância. Um “busão” é Conan, que já ganhou quatro
volumes da série “Conan
o Bárbaro: A Era Marvel”.
Cada número tem, no mínimo, 800 páginas com HQs
feitas por nomes históricos
da Casa das Ideias: Howard
Chaykin, Jim Starlin, John
Buscema, Roy Thomas,
Tony DeZuñiga, Gil Kane,
Barry Windsor-Smith, entre
outros.
O “Conan o Bárbaro: A
Era Marvel” vol. 04 (R$
349,90) será apresentado
em 17 de junho, reunindo
as histórias publicadas originalmente em “Conan the
Barbarian” (1970) 84-115;
“Conan the Barbarian Annual” (1973) 4-5; “What
If?” (1977) 13.
Segundo a Panini, a fase
editorial original de uma
década de Roy Thomas em
“Conan, the Barbarian” é
uma das maiores da história dos quadrinhos, e foi
crucial para tornar o personagem um ícone conhecido
em todo o mundo. Nesta
edição, Roy e seu parceiro
John Buscema encerram a
saga de Bêlit e sua busca
pela coroa de Asgulun. É
um conto que mudará para
sempre a vida de Conan! As
aventuras que se seguem
apresentam um cimério
ainda mais selvagem, mais
feroz do que nunca e verdadeiramente livre

AUTOR

O texano Robert Ervin
Howard nasceu em 22 de
janeiro de 1906 e faleceu
ainda jovem, em 11 de junho de 1936. Tido como o
pai do subgênero Espada &
Feitiçaria, é o criador, além
de Conan, o Bárbaro, de diversos outros personagens,
como Solomon Kane, Bran
Mak Morn, Red Sonja e o
rei Kull. Escritor prolífico,
publicou contos de todos os
estilos, incluindo histórias
de crime, terror, aventura e
faroeste.
O trabalho que desenvolveu em torno de seu principal personagem, Conan, o
Bárbaro, é considerado um
dos pontos mais altos da
Era de Ouro dos pulp fictions, nos Estados Unidos.
(Reportagem: Redação e
agências; Foto: Reprodução)
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NOTAS
TROPICAIS
STREAMING

A Net Movies , s er viço
grat uito de st reaming ,
t raz 12 t ít ulos para s ua
plataforma nesta s emana.
L i sta t raz filmes com 50
Cent, Anna Paquin, Stephen
Moyer, Jim Sturgess e
muito mais. Confira: “Sob
Fogo Cruzado”, “Marca da
Vingança”, “Cativeiro”, “Os
Quatro Guerreiros”, “Arquivo Kane”, “Força Oculta”,
“Dominação Zumbi”, “Com
a Lei e a Ordem”, “Quando
a Mulher se Atreve”, “Os
Amores de Carmen”, “Esse
Mundo é um Hospício” e “O
Aventureiro de Hong Kong ”.

NETMOVIES
CINEMA. Podem se inscrever filmes de qualquer gênero que tenham temática educativa. Festival também promove oficinas de cinema gratuitas

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
FESTIVAL INTERNACIONAL
EQUIPE CORREIO

REPORTAGEM LOCAL

Estão abertas as
inscrições para terceira edição do Festival
Internacional de Cinema Educa Claquete
Ação (ECA). Podem
participar da mostra
competitiva filmes de
curtas-metragens produzidos e finalizados
nos últimos 36 meses
por produtores de todo
o Brasil com temática
educativa nas áreas de
cultura, educação, esporte e meio ambiente.
As inscrições gratuitas devem ser realizadas de 25 de abril até
o dia 31 de maio de
2022 no site: https://
filmfreeway.com/FestivalECA
De acordo com Alba
do Vale, diretora da
Objetiva
Produções
Cinematográficas,
o
objetivo do Festival
Internacional de Cinema Educa Claquete
Ação (ECA) é contribuir com a difusão de
produções que abrem
janelas para a temática
educativa. “Através da
sétima arte, o Festival
propõe a formação e o

surgimento de novos
talentos, além de refletir sobre a influência do audiovisual na
sociedade contemporânea e estimular a inclusão social”, explica
a diretora.

PRODUÇÕES

O Festival Internacional de Cinema
Educa Claquete Ação
(ECA) acontece de 4 a
13 de agosto de 2022,
em plataforma online
e sessões presenciais.
Serão exibidos 21 curtas-metragens, sendo
dez filmes competitivos, cinco filmes convidados, e seis filmes
realizados nas oficinas produzidas pelo
Festival.
A Curadoria do Festival será de Monica
Trigo, que há anos atua
no setor audiovisual
e, entre outros, preside a Alianza Latino
Americana de Festivales de Cine Fantástico (FANTLATAM),
considerado o Oscar
do Cinema Fantástico,
além Kaiane do Vale
Martins, produtora e
curadora na 1ª, 2ª e 3ª
Edição do Festival In-

ternacional de Cinema
Educa Claquete Ação,
e curadora do projeto
do Educacine (2012).

PREMIAÇÃO

A escolha dos filmes vencedores na categoria competitiva do
Festival
Internacional de Cinema Educa
Claquete Ação ( ECA)
será realizada por um
júri técnico composto por t rê s profi s s i ona i s do a udi ovi s ua l
bra s i l e i ro:
Fi l i ppo
Pi t a nga , c rí t i c o de c i ne m a , c ura dor e j úri
de i núm e ros fe s t i va i s
i nt e rna c i ona i s ; a di re t ora Ká t i a C oe l ho,
a pri m e i ra m ul he r a
di ri gi r a fot ogra fi a
de um l onga -m e t ra ge m no B ra s i l , ga nha dora de m a i s de
30 prê m i os e m fe s t i va i s na c i ona i s e i nt e rna c i ona i s e o di re t or J e fe rs on De que
foi um dos diretores
da novela “Bom Sucesso”, na Rede Globo
(2019), lançou “M-8”,
Melhor Filme/Júri Popular no Festival do
Rio (2020), e o longa
“Doutor Gama”, sobre
o abolicionista Luiz

Gama (2021).
O filme vencedor
do Festival ganhará
um prêmio de dez mil
reais, o segundo lugar o prêmio de cinco
mil reais e o terceiro
três mil reais, além do
Troféu do Festival.

OFICINA
ONLINE

Quem já assistiu
filmes como “A fuga
das Galinhas”, “Coraline”, “Noiva Cadáver” ou as aventuras
de “Shaun o Carneiro”
deve ter percebido que
esses filmes despertam
um certo fascínio, não
só pelas histórias, mas
principalmente
pela
técnica utilizada na
produção dessas animações: o stop motion.
Adolescentes entre 12
a 18 anos de todo o
Brasil têm a oportunidade de participar
da oficina online de 9
a 16 de maio, das 14h
às 17h, que será ministrada por Marta Russo.
As inscrições gratuitas
podem ser realizadas
em https://festivaleca.
com.br/oficinas (Reportagem/Foto: Assessoria, com edição)

Os usuários podem assistir
de onde e quando quiserem em seus dispositivos
preferidos: smart TVs,
computadores, smartphones e tablets ou videogames. A empresa oferece
também o canal exclusivo
da NetMovies no YouTube, com filmes e séries
totalmente grátis e novos
vídeos diariamente. Todo
o conteúdo é original,
completo, licenciado e
dublado.

PODCAST

Já está no ar, em todas as
plataformas de streaming
de áudio, o podcast Profiling , que traz a expertise forense da escritora e
psicanalista Paula Febbe
ao gênero true crime.
Confira abaixo a relação de
casos abordados na série:
Chico Picadinho, PC Farias,
Maníaco do Parque, Roger
Abdelmassih, Febrônio,
Cabeça Branca, Bandido
da Luz Vermelha, Laéssio
Rodrigues de Oliveira,
Monstro do Morumbi, Gino
Meneghetti, Canibais de
Garanhuns, Lázaro Barbosa.

PODCAST 2

“O Profiling não é um
podcast para rememorar a
barbárie, mas para tentar
entender a complexidade
de fatores que geram o
comportamento criminoso,
diz Paula Febbe.

EXPOSIÇÃO

O Museu de Arte Contemporânea do Paraná (rua Marechal Hermes, 999 – Centro
Cívico, Curitiba) inaugura na
próxima quarta-feira (4), às
19h, a exposição “Insólitos”.
Com a curadoria de Pollyanna Quintella, a mostra
aborda o incomum, o anormal, o que não é habitual,
o infrequente e o raro na
vis ão de cinco art istas
convidados : D aniel A cos ta, Mano Penalva, Maya
Weis hof, Tony Camargo
e Was hington Silvera. A
ent rada é grat uita.
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HORÓSCOPO
ÁRIES - (21 mar a 20 abr)

Variedades 11

SUDOKU
A RECREATIVA - recreativa.com.br

Se depender dos astros, você vai sextar sextando, ariana/ariano. Pela
manhã, o clima em seus contatos e relações tem tudo pra ser tranquilo e
favorável. O trabalho está favorecido: você tende a ralar pra valer e pode
alcançar suas metas e sonhos. Só controle a vontade de mandar e controlar as situações e os colegas pra não prejudicar a sua imagem profissional,
valeu?

TOURO - (21 abr a 20 mai)

Tudo indica que irá lacrar na carreira. Você tende a levar suas tarefas
a sério e pode alcançar o sucesso com tanto esforço. Mais confiante,
deve construir uma reputação excelente e conseguir ótimas oportunidades profissionais. Seu lado inquieto pode dar as caras, mas será
bom maneirar a impaciência e evitar se isolar pra não queimar seu filme. No amor, tem tudo pra esbanjar charme e sensualidade.

GÊMEOS - (21 maI a 20 jun)

Sextou com os astros estimulando seus contatos e relações de trabalho. Tudo
indica que irá prestar atenção aos detalhes, além de ter foco e responsabilidade ao realizar suas tarefas. Viagem a trabalho promete ser um sucesso. À
tarde, há sinal de transformações, mas talvez não sejam tão boas. É que corre
o risco de se envolver demais em suas amizades e ser influenciada(o) por falsianes. Abra os olhos!

CÂNCER - (21 jun a 21 jun)

Se depender dos astros, você vai sextar numa vibe perfeitinha na profissão. Transformações importantíssimas podem rolar e trazer sucesso. Há
chance de subir de cargo e assumir responsabilidades. Mudar de carreira
promete ampliar ser enriquecedor. Só controle a vontade de controlar
tudo, pra não sofrer críticas nem prejudicar sua reputação. À noite, seu
signo pode ficar inquieto.

LEÃO - (22 jul a 22 ago)

Com os astros derramando ótimas vibrações na sua sexta, tudo indica que vai tirar
valiosas lições de suas relações pessoais e profissionais. Há chance de fechar alianças e parcerias ambiciosas. Se vai viajar, tende a mostrar responsabilidade e o clima
promete ser tudo de bom. À tarde, as emoções devem se aprofundar e acender
seu lado mandão. Controle-se pra não ter perrengues! Pode trocar ideias e fazer
amizades com facilidade, inclusive com gente mais jovem ou de longe.

VIRGEM - (23 ago a 23 set)

Uma energia transformadora deve pintar e trazer um clima de amadurecimento, reflexão e tranquilidade. Você tende a trabalhar duro e conquistar
estabilidade, sobretudo se lida com negócios de outras pessoas. Na saúde, seu respeito seus limites e cuidados com o corpo podem proporcionar
bem-estar. Seu lado exigente talvez apareça e aí corre o risco de fazer
tempestade em copo d’água se as coisas não saírem do seu jeito.

LIBRA - (23 set a 22 out)

Sextou com um clima gostosinho em suas relações pessoais e profissionais. Com criatividade e descontração, mas de forma madura e responsável, você deve ter facilidade pra fazer bons contatos. Há sinal de transformações familiares. Mas fique alerta, pois tentar manipular os parentes
pode ser um tiro no pé e azedar a vibe dentro do lar. Nos estudos, sobretudo de faculdade, tem tudo pra expandir seus conhecimentos.

ESCORPIÃO - (23 out a 21 nov)

Além de contar com responsabilidade e seriedade no trabalho, seu signo ganha altas doses de paciência e ambição. Você tem tudo pra se destacar no
que faz e alcançar sucesso. Trabalhar sozinho(a), com privacidade ou em casa
tende a ser produtivo. Os astros avisam que transformações emocionais talvez afetem seu jeito de se expressar e deixe o clima instável. Pra evitar atritos,
filtre o que diz e controle a vontade de mandar.

SAGITÁRIO - (22 nov a 21 dez)

Você deve sextar com o pé direito, sagitariana/sagitariano. Tudo indica
que irá se expressar de maneira madura e cautelosa, e aí as pessoas tendem a te levar a sério. O trabalho e os estudos podem se beneficiar com
sua mente profunda, focada e criativa. Nas finanças, atenção redobrada!
Há risco de perder dinheiro e ver suas economias minguarem se só fizer o
que quer. Controle os gastos, sobretudo com diversões e jogos.

CAPRICÓRNIO - (22 dez a 20 jan)

Você deve sextar com o bolso cheio! Tudo indica que irá construir seus
recursos com calma, organizar as finanças, fazer bons investimentos e
gastar com responsabilidade. Grandes chances de atrair dinheiro, inclusive herança de família. A vontade de ter controle tende a ficar forte, mas
cautela pra não exagerar na dose e agir com agressividade. Evite o individualismo pra não tretar com os parentes!

AQUÁRIO - (21 jan a 19 fev)

Sextou e tudo indica que irá se expressar bem, de forma madura e séria. De
quebra, você conta com ambição e paciência pra trabalhar. Há boas chances de ter ótimas ideias pra vencer na vida. Estudos favorecidos. À tarde, as
emoções entram em ebulição e podem deixar seu signo distraído, inquieto
e pensativo. Boa hora pra encarar e superar ansiedades. Em casa, a ligação
promete ficar mais forte com seus queridos.

PEIXES - (20 fev a 20 mar)

Se depender dos astros, você vai sextar nadando na bufunfa! Com ambição e seriedade, pode ter ótimas ideias pra ganhar mais grana. Tudo
indica que irá mandar o medo pra escanteio, irá assumir responsabilidades
e arrasar no trabalho. Mas alerta real, oficial: melhor não misturar dinheiro
e amizade. É que corre o risco de emprestar dindim pra um amigo e levar
calote. Tá amarrado! Há sinal de bons contatos com a família.

CRUZADA
A RECREATIVA - recreativa.com.br
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GUIA DIGITAL. Para Gabriel Alves Pereira Junior, diretor-presidente da Energisa Sul-Sudeste, que atende 82 cidades no interior de São Paulo, sul de Minas Gerais e Guarapuava, o WhatsApp passou a ser o principal canal de contato dos clientes com a
empresa em lugares onde há energia, mas não há telefonia

PELO WHATSAPP DA ENERGISA, CLIENTES TÊM
A OPÇÃO DE ABRIR UMA CONTA NA VOLTZ

U

sa (Gisa), no número
(18) 99120-3365, selecionar primeiro a
opção 9. Depois, selecionar a opção 20.
A partir daí, o cliente
entra no aplicativo da
Voltz e faz tudo de
forma remota.

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

ma nova
o p ç ã o
no canal
de atendimento
pelo WhatsApp da
Energisa, maior distribuidora de energia
da Amazônia Legal,
abre caminho para a
inclusão bancária de
clientes de áreas remotas. Clientes da
distribuidora que já
usavam o canal para
pedir segunda via
da fatura e informar
ocorrências na rede
de distribuição, entre outros serviços,
agora poderão abrir
uma conta digital
da Voltz, fintech do
grupo Energisa, e
acessar os produtos
financeiros da fintech como o Pix, conseguir crédito, ter
um cartão pré-pago e
até pagar a conta de
energia.
“A Voltz nasceu
dentro da Energisa
e tem nas distribuidoras do grupo grandes parceiras para
o desenvolvimento
de novas soluções
financeiras. Ter a
aberturar de conta
em um canal popular e de fácil acesso
como o Whatsapp,
confirma nosso compromisso conjunto
de levar inclusão financeira para todos
os cantos do país,
mesmo nas regiões
mais remotas”, afirma o Co-CEO da
Voltz, Daniel Orlean.
Para Gabriel Alves Pereira Junior,
diretor-presidente
da Energisa Sul-Sudeste, que atende 82
cidades no interior
de São Paulo, sul de
Minas Gerais e Guarapuava, o WhatsApp passou a ser
o principal canal de
contato dos clien-

SOBRE

tes com a empresa
em lugares onde há
energia, mas não há
telefonia. Como as
empresas de internet
via satélite seguem
o mapa de expansão
energia elétrica, o
Grupo estruturou a
ferramenta para realizar a maior parte
dos serviços. Até a
confirmação de login, que antes era
feita por SMS, hoje
pode ser feita diretamente no WhatsApp.
Gabriel
lembra
que a distribuição
de energia é um dos
serviços públicos de
maior penetração do
país. Nove em cada
dez municípios brasileiros têm energia enquanto apenas
cinco contam com
agências bancárias.
Além disso, é no
rastro da energia que
avança a internet e
que há décadas chega a possibilidade de
ter um comprovante
de residência, essencial para quem queria abrir uma conta
bancária tradicional.
“Com a distribuido-

ra de energia, chega
o comprovante de
residência, a internet, a tarifa social
de energia e agora a
conta digital”, resume o diretor presidente da Energisa.
O Co-CEO da
Voltz também destaca o potencial da
conta digital para
ampliar a inclusão
financeira
desses
clientes em áreas
remotas. “É mais
uma
oportunidade de negócios que
tem tudo a ver com
nosso compromisso
social como Grupo.
Com a conta digital
da Voltz, poderemos
levar cultura, educação e até saúde à
distância, serviços
que estão acessíveis
a quem tem energia e internet, desde
que tenha uma conta
e um cartão como o
que a Voltz oferece”,
afirma.

COMO ABRIR?

Para abrir a conta
digital, basta o cliente dar um “Oi” no
WhatsApp da Energi-

Com 117 anos de
história, o Grupo
Energisa é o maior
privado do setor elétrico com capital
nacional e também
o maior na Amazônia Legal. Uma das
primeiras empresas
a abrir capital no
Brasil, a companhia
controla 11 distribuidoras em Minas
Gerais, Paraíba, Rio
de Janeiro, Sergipe,
Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo,
Paraná,
Rondônia
e Acre. Com receita bruta anual de R$
29,7 bilhões (2020),
o Grupo atende a 8,2
milhões de clientes (o
que representa uma
população atendida
de mais de 20 milhões
de pessoas) em 862
municípios de todas
as regiões do Brasil,
além de gerar cerca
de 20 mil empregos
diretos e indiretos.
Com a missão de
transformar energia
em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável
e ética, a Energisa
atua com um portfólio diversificado que
engloba distribuição,
transmissão,
serviços
especializados
de call center (Multi Energisa), mercado de contas digitais
(fintech Voltz) e a
(re)energisa, que atua
na geração distribuída, serviços de valor
agregado e comercialização de energia.
(Reportagem: Assessoria; Foto: Assessoria/Redação)
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CARROS
C A M I N H O N E T E
SAVEIRO,
AN O
91,
documentação em di a.
VA LOR: R$ 8. 000, 00
FONE: 99 862-9500
------------- -- -- -- -- -- -- -- -- GOL 93, AN O 93; VA L OR:
R$
6. 500, 00 –
ACEITO
PR OPOSTA.
FONE:
99977-3536
MILTON

DIVERSOS

ESTOQUE P/ B A ZA R
VA LOR: À combi nar
FONE: 36 23- 2101 JÔ
------------- -- -- -- -- -- -- -- -- CELULAR
P OSI TI VO,
SEMINOVO , BEM CON SERVADO E COM C A R REGADOR D E TEC LA ;
VA LOR: R$ 60, 00
FONE: 99 971-2235 OU
98432-0763
------------- -- -- -- -- -- -- -- -- GAITA
48
BA I XOS,
SEMINOVA VA LOR : R $
1.980,00
OU TROC O
POR CARN EI R OS
FONE: 99 122-7025 OU
99139-7325
------------- -- -- -- -- -- -- -- -- MÁQUINA C OSTU R A –
SINGER
VA LOR: A C OMBI N A R

do Cidadão

o.
oo.
4-

--

a,
0
):

a,
,
50
s,

FONE: 99 1 2 2 -70 2 5 OU
9 9 1 3 9 -73 2 5
-----------------------------BICICLETA MOTORIZADA CALOI
VALOR: R$ 1 .00 0 ,00
FONE:
99 9 7 7 -35 3 6
M ILTON
-----------------------------CELULAR
SAMSUNG
GALAXY J7 , PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
VALOR: R$ 4 5 0 ,00 À
VISTA
FONE: 9 9 9 0 2 -42 5 5
-----------------------------PORTA DE ELEVAÇÃO,
3 M . LARGURA P/ 2 ,26
COMPRIM ENTO, COM
PARAFUSOS
VALOR: R$ 1.50 0 ,00
FONE: 9 8 8 7 3 -14 9 9 OU
3 6 2 4 -59 5 6
-----------------------------ANTENA PARABÓLICA
VALOR:
R$
10 0 ,00 .
FONE: 9 8 8 7 3 -14 9 9 OU
3 6 2 4 -59 5 6
-----------------------------TV
20 POLEGADAS,
TUBO COM CONVERSOR
VALOR: R$ 25 0 ,00
FONE: 98 4 0 2 -86 0 9
-----------------------------J AQUETA
COURO,
M ASCULINA, TAMANHO M
VALOR: R$ 20 0 ,00
FONE: 9 8 4 0 2 -86 0 9
-----------------------------PNEU 1 4 X 28 , PARA
TRATOR,
NOVO
OU
SEM I NOVO.
FONE: 98 8 0 8 -0116
-----------------------------BICICLETA SPEED
VALOR: 60 0 ,00
FONE: 9 8 4 0 2 -86 0 9
-----------------------------RACK, TIPO BALCÃO,

SEMI NO VO
VALOR: R$ 200,00
FO NE: 3624-7570 OU
9955-3007
-----------------------------BELICHE C/02 CO LCHÕES
VALOR: R$ 450,00
FO NE: 8843-9393
-----------------------------ROUPAS
ADULTO,
FEMININO E MASCULINO , USADAS
VALOR: CO MBINAR
FO NE: 99927-6474
-----------------------------FO RRO PVC, 10 METRO S
VALO R: R$ 130,00
FONE: 99927-6474
-----------------------------RO DAS (05), DE FUSCA, ARO 14, 04 FUROS
VALO R: R$ 250,00
FONE: 98807-9189 OU
3304-3069
-----------------------------CARRO ÇA, NOVA CO M
ANIMAIS E TO DO S O S
EQUIPAMENTOS PARA
TRABALHAR.
VALO R : R$ 3.000,00
FONE: 99828-2290
-----------------------------APERO CO M ARREIO
CO MPLETO
VALO R: R$ 800,00
FONE: 99828-2290
-----------------------------EQUIPAMENTOS PARA
ALARME CO M NO TA
FISCAL,
PODENDO
SER
P/RESIDÊNCIA
O U CO MÉRCIO . VALO R: R$ 400,00. FONE:
9910-7751
-----------------------------ESTO Q UE
P/BAZAR,
VALO R A COMBINAR.
FONE: 3623-2101 JO SENILDA
-----------------------------

DO IS MO TO RES PARA
PORTÃO
DE ELEVAÇÃO ,
FUNCIONADO
PERFEITAMENTE.
VALO R A COMBINAR.
FONE: 99977 -4634 OU
99854-2670
-----------------------------CADEIRA
BARIGO TO
DE BEBÊ, PARA CARRO ,
EM
PERFEITO
ESTADO , VALO R R$
250,00. FO NE:
36249247 O U 99149-0957
-----------------------------FOG ÃO À LENHA, Nº
3, COR BRANCA, VAL O R R$ 500,00. FO NE:
3623-5605
-----------------------------MÁQUINA DE CO STURA SING ER VALOR: R$
400,00 FONE:
999572286

IMOVEIS

VENDA
APARTAMENTO – BAIR RO SÃO CRISTÓ VÃO,
Rua Otto Rickli, 375;
Terreo. VALO R: R$ a
combinar ou troco por
casa no mesmo Bairro;
FONE: 99904-7823 ou
3622-6302
-----------------------------TERRENO,
Cemitério
dos Eucaliptos.
VALO R: R$ combinar.
FONE: 99904-7823 ou
3622-6302
-----------------------------TERRENO
390 METRO S
– VILA CARLI,
contendo 02 casas.
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VA LO R : R $ 2 3 0 .0 0 0 ,0 0 ;
a c e it o
p e r mut a
no
B a ir r o C r is t o R e i o u
R e c a n t o Fe liz. FO N E:
42 99943-1979
-----------------------------TER R EN O
3 0 0 METROS
– TA N C R ED O
N EVES, C O N T EN D O 0 1
C A SA C O M 0 9 PEÇ A S,
SEN D O 0 3 Q U A R TO S,
SA LA , C O Z IN H A , 0 2
B A N H EIR O S,
LAVA N D ER IA , G A R A G EM E
C H U R R A SQ U EIR A .
VA LO R : R $ 1 2 0 .0 0 0 ,0 0 ;
FO N E: 9 8 4 0 3 - 7 8 5 4
-----------------------------CHÁCARA, 10
KM
DO
PIN H Ã O ,
CONTEN D O 0 3 C A SA S, 0 2
TA N Q U ES D E PEIXES,
TO D O C ER C A D A D E
TELA , PR Ó XIMO A B R .
VA LO R : A C O MB IN A R ;
O U TR O C O PO R O U TR A
PER TO D E G U A R A PU A VA . F O N E: 9 9 1 2 2 - 7 0 2 5
OU 99139-7325
-----------------------------C A SA – SA N TA N A , R U A
D EPU TA D O L A U R O SO D R É L O PES, 4 6 9 ; T ER R EN O MED IN D O 1 2 X
1 0 , TO D O MU R A D O .
VA LO R : R $ 9 0 .0 0 0 ,0 0 ;
A C EITO
CARRO
NO
N EG Ó C IO .
FO N E:
3 3 0 4 - 3 0 9 9 R O D R IG O
-----------------------------TER R EN O – VILA K EN N ED Y,
C O N TEN D O
C A SA
MISTA ,
MED .
2 .5 0 0 M² .
VA L O R :
6 0 0 .0 0 0 ,0 0 .
F O N E:
3623-2101
LOC A Ç Ã O
K ITIN ETE C EN T R O ,
R ua
C ône g o
Braga,
173;
c ont e n do 0 2
qua r t o s , c o zin ha , ba n-

he ir o , la v a nde r ia e e n t r a da p a r a c a r r o.
Va lor : R $ 6 5 0 ,0 0
F O N E:
99977-2241 e
9977-2206
-----------------------------K IT IN ETE C EN T R O ,
Rua
C ône g o
Braga,
1 7 3 ; c o nt e n do 0 2 qua rt o s , c o zin ha , ba n he ir o ,
la v a nde r ia e e nt r a d a
p a r a c a r r o . Va lor : R $
6 6 0 ,0 0 F O N E:
999772241 e 9977-2206
-----------------------------K IT IN ETE – VIL A C A R LI
VA L O R : À C O MB IN A R
F O N E: 9 8 8 5 1 - 7 6 2 4
-----------------------------K IT IN ETE
–
SA N TA
CRUZ,
R ua
J uv e na l
C a lda s , 1 0 9 8 ; c o nt e n d o 0 1 qua r t o , c o zin ha
e b a n he ir o VA LO R : R $
6 0 0 ,0 0 – inc lu s o á gua
e luz F O N E: 9 8 8 0 7 9189 ou 3304-3069
-----------------------------K IT IN ETE – C R ISTO
R EI, AV. O L IN TO PIMEN TEL, 5 9 7 ; C O N T EN D O 0 1 Q U A R TO ,
C O Z IN H A E B A N H EIR O
VA L O R : A C O MB IN A R
F O N E: 9 8 4 2 6 - 8 4 0 9
-----------------------------K IT IN ETE
–
SA N TA
C R U Z , R U A J U VEN A L
C A L D A S, 1 0 9 8 ; C O N T EN D O 0 1 Q U A R TO ,
C O Z IN H A E B A N H EIR O
VA L O R : R $ 6 0 0 ,0 0
–
IN C L U SO Á G U A E LU Z
F O N E: 9 8 8 0 7 - 9 1 8 9 O U
3304-3069
-----------------------------A PA R TA MEN TO
–
C R ISTO R EI, AVEN ID A
O L IN TO
PIMEN T EL,
597;
C O N TEN D O 0 3
Q U A R TO S, SA L A , C OZ IN H A , B A N H EIR O E
G A R A G EM.
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GESTÃO. A integração das unidades à gestão estadual tem como finalidade ampliar os serviços para a população, dando continuidade ao processo de descentralização da saúde, com aproveitamento da estrutura permanente organizada nos hospitais para o combate
da pandemia

HOSPITAIS REGIONAIS DE IVAIPORÃ, GUARAPUAVA
E T. BORBA TERÃO NOVO PERFIL ASSISTENCIAL

te para o atendimento cirúrgico, ortopedia e trauma. Dentre
os objetivos estipulados para a transição de gestão estão
o credenciamento de
equipe assistencial
e médicos, além da
aquisição de insumos, remanejamento
de equipamentos e
mobiliários de outras unidades e contratação de outros
serviços, como esterilização, nutrição,
hemodiálise e laboratório.

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

A Fundação Estatal de Atenção em
Saúde (Funeas) vai
assumir, a partir de
1º de maio, a gestão dos Hospitais
Regionais de Guarapuava,
Ivaiporã
e Telêmaco Borba,
entregues à população em 2020. A integração das unidades
à gestão estadual
tem como finalidade
ampliar os serviços
para a população,
dando
continuidade ao processo de
descentralização da
saúde, com aproveitamento da estrutura
permanente organizada nos hospitais
para o combate da
pandemia. Até então
eles eram destinados exclusivamente
para o atendimento
a pacientes com Covid-19.
Com a pandemia,
essas unidades, que
estavam em diferentes estágios de
obras, tiveram sua
construção acelerada e foram finalizadas. A orientação do
governador Carlos
Massa Ratinho Junior foi pela construção de estruturas
físicas definitivas,
e não hospitais de
campanha, para ampliar o acesso à saúde no combate da
Covid-19.
Agora, com cenário mais ameno,
elas assumirão sua
finalidade original,
sob a gestão da Funeas, que expandirá
ainda mais os esforços para levar os
serviços para perto das pessoas. Os
hospitais
também
atendem
regiões
que estavam desassistidas de serviços
próximos de saúde
diante do tamanho
da população, como

FUNEAS

o Centro-Sul, o Vale
do Ivaí e os Campos
Gerais.
Dentre as propostas apresentadas
pela Funeas para a
Secretaria,
destaca-se a adequação
destas unidades para
um novo direcionamento assistencial,
conside r a n d o
o
avanço da imunização no Paraná e
a possibilidade de
remanejamento de
setores exclusivos
para o tratamento
d a C o v i d - 1 9 , como
ocorre em outros
hospitais privados,
universitários ou filantrópicos.
“Vamos assumir a
gestão no dia 1º de
maio. Essa incorporação já estava
no planejamento e
segue um fluxo natural. Agora, esses
hospitais passam a
atender de maneira
mais completa essas
três importantes regiões do Paraná, sem
descuidar do planejamento de atendimento da pandemia”,

disse o secretário de
Saúde, César Neves.
“Estamos
realizando avaliações das
estruturas e contratações para atender
as necessidades, estabelecer as novas
adequações e implementá-las gradualmente a partir do
próximo mês. Além
disso, também já
concluímos sessões
de credenciamento
para a contratação de
profissionais da área
médica e assistencial
para suprir as novas
demandas e possibilitar a continuidade
dos serviços”, disse
o diretor-presidente
da Funeas, Marcello
Machado.

GUARAPUAVA

Situado na 5ª Regional de Saúde, o
Hospital
Regional
de Guarapuava iniciou os atendimentos como hospital
de campanha no dia
22 de julho de 2020,
atendendo exclusivamente pacientes
confirmados ou sus-

peitos de Covid-19.
Em 2020 a unidade
realizou 515 atendimentos, passando
para mais de 3 mil
em 2021. Neste ano,
até março, registra
pouco mais de 200
atendimentos.
O
investimento
para custeio no hospital, neste período,
ultrapassou R$ 66,9
milhões. Para a obra,
o Governo do Estado
já destinou mais de
R$ 105,8 milhões,
além de R$ 30,9
milhões em equipa-

mentos.
A unidade manterá, inicialmente, 20
leitos em enfermaria clínica e 10 leitos em UTI adulto,
totalizando 30 leitos para atender a
demanda da região
– para Covid-19 e
outras necessidades
clínicas. O investimento mensal estimado pela Funeas
é de mais de R$ 2,8
milhões.
O perfil assistencial do hospital será
ampliado futuramen-

Com as novas unidades, a Fundação
Estatal de Atenção
em Saúde do Paraná
passará a gerenciar,
no total, 14 unidades, sendo 12 hospitais e duas instituições de educação e
pesquisa. São eles:
Hospital
Regional
de
Guaraqueçaba,
Hospital
Regional
do Litoral (Paranaguá), Hospital de
Dermatologia Sanitária do Paraná (Piraquara),
Hospital
Infantil
Waldemar
Monastier (Campo
Largo), Hospital Regional do Sudoeste
(Francisco Beltrão),
Hospital
Regional
do Norte Pioneiro
(Santo Antônio da
Platina),
Hospital
Zona Norte de Londrina, Hospital Zona
Sul de Londrina,
Hospital
Regional
de Telêmaco Borba, Hospital Adauto
Botelho
(Pinhais),
Hospital
Regional de Guarapuava,
Hospital
Regional
de Ivaiporã, Escola de Saúde Pública
do Paraná (Curitiba)
e CPPI – Centro de
Produção e Pesquisa
de Imunobiológicos
(Piraquara). (Reportagem: AEN, com
edição; Foto: Arquivo/AEN)

