
• Mais uma semana com início de tempo estável entre as regi-
ões Sul e a Sudeste do País. O padrão de circulação atmosférica 
observado em diferentes níveis é desfavoráveis à evolução de 
sistemas frontais em direção ao Paraná assim o destaque para o 
dia de hoje continua sendo a baixa umidade relativa do ar.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
17/06/19................................. R$ 71,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/06/19.................................R$ 29,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/06/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

Programa de resistência às drogas já formou 
1,6 milhão de alunos

 Oferecer a 
crianças e adolescentes 
lições que ajudam na to-
mada de decisões, tor-
nando-as mais seguras 
e responsáveis. Esta é 
a principal ideia do Pro-
grama Educacional de 
Resistência às Drogas 
e à Violência (Proerd), 
que completou 19 anos 
em maio. Neste período, 
cerca de 1,6 milhão de 
estudantes de escolas 
públicas e particulares, 
em 202 municípios pa-
ranaenses, passaram 
pela formação. A previ-
são é que, neste ano, 
o Proerd atinja a marca 
de 1,7 milhão de alunos 
atendidos.
 Adaptado do 
programa norte-ameri-
cano Drug Abuse Re-
sistance Education 
(DARE), o Proerd co-

meçou como projeto-
piloto em sete escolas 
de Matinhos, no Litoral 
do Estado. O programa 
é desenvolvido por pro-
fissionais de educação 
e de segurança pública 
e conta com dez lições 
educativas, passadas 
em salas de aula por 
policiais militares sele-
cionados e formados em 
curso específico para 
aplicação do programa. 
Ele é direcionado a alu-
nos das séries iniciais, 
quintos e sétimos anos 
do ensino fundamental.
 “A ideia é des-
mitificar não apenas a 
questão das drogas, 
mas apresentar às 
crianças modelos para 
a tomada de decisões 
para que elas consigam 
resolver conflitos coti-
dianos a aprendam a re-

sistir a pressões de gru-
pos”, afirma a tenente 
Evelyn Garcia de Souza 
Barros, do Batalhão de 
Patrulha Escolar Comu-
nitária, ao qual o progra-
ma está vinculado.

DIA A DIA 
 As lições do 
Proerd são ajustadas 
para cada faixa etária e 
incluem diferentes ativi-
dades, voltadas para os 
problemas que crianças 
e adolescentes precisam 
enfrentar tanto na esco-
la, como no dia a dia de 
um modo geral. Entre as 
lições abordadas pelos 
instrutores estão infor-
mações sobre drogas lí-
citas e ilícitas, resolução 
de conflitos por meio da 
comunicação não verbal 
e escuta ativa, bullying, 
como ajudar os colegas 
e como obter ajuda de 

outras pessoas.
 Ao final das li-
ções os alunos partici-
pam da formatura, onde 
prestam um compro-
misso solene perante a 
sociedade de se man-
terem longe das drogas 
e violência, explica a te-
nente Evelyn. “O Proerd 
estimula os estudantes 
a resolverem os princi-
pais problemas de sua 
faixa etária, formando 
cidadãos seguros e res-
ponsáveis, que têm uma 
resposta para enfrentar 
as mazelas a que pos-
sam estar expostos”, 
diz. “Eles estão capaci-
tados não só a resistir, 
mas também a procu-
rar ajuda adequada, 
principalmente quando 
ocorrem consequências 
indesejadas de suas de-
cisões”, completa.

Procon aplica mais de R$ 1 milhão 
em multas

 A Secretaria 
de Estado da Justiça, 
Família e Trabalho de-
feriu multas do Procon 
que ultrapassam o va-
lor total de R$ 1 milhão 
a bancos, empresas 
de telefonia e planos 
de saúde que lesaram 
consumidores. Dentre 
os multados estão a 
empresa de telefonia 
Claro, o plano de saú-
de Golden Cross; os 
bancos Bradesco, So-
fisa, Banco do Brasil 
e Losango, além dos 
Correios e das Lojas 
Americanas e Magazi-

ne Luiza.
 “O Procon faz 
um grande esforço para 
resolver os problemas 
dos consumidores pe-
los canais preliminares 
de solução de conflitos 
e este é o nosso dever. 
Mas quando o estabe-
lecimento infrator re-
cusa o acordo ou a so-
lução do problema, se 
sujeita à aplicação das 
sanções previstas na 
lei”, afirma o secretário 
Ney Leprevost, que au-
torizou a aplicação das 
multas.
 Segundo ele, 

os principais proble-
mas que geraram a 
aplicação das multas 
são referentes a co-
branças indevidas e 
prestação de serviços 
sem solicitação, pro-
paganda enganosa, 
cobranças abusivas, 
aumento de preço sem 
justificativa é até mes-
mo produtos alimentí-
cios com prazo de va-
lidade vencido.
 Ainda de acor-
do com Leprevost, to-
dos multados foram 
notificadas previamen-
te, sendo assegurada 

a ampla defesa ao con-
traditório, mas como os 
recursos apresentados 
nos processos admi-
nistrativos não foram 
acatados, ou em al-
guns casos sequer fo-
ram apresentados, as 
multas serão aplica-
das.

FUNDO DO
 CONSUMIDOR

 Os valores re-
sultantes das multas 
aplicadas são rever-
tidos em benefícios 
para os próprios con-
sumidores pois todo o 
montante é destinado 
ao Fundo Estadual de 
Defesa ao Consumidor 
(Fecon). “É com esses 
recursos que custe-
amos a produção de 
materiais de orienta-
ção e conscientização, 
por exemplo”, explica a 
diretora do Procon-PR, 
Claudia Silvano.
 A advogada da 
Secretaria, Christine Zar-
do Coelho, diz que a mul-
ta é prevista no Código 
de Defesa do Consumi-
dor e aplicada em con-
formidade com a portaria 
nº 5 do Procon-PR, ela-
borada em conjunto com 
a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE).

Em Assaí, Paraná Cidadão 
atende 9 mil pessoas

 O município de 
Assaí recebeu nesta 
semana a feira de ser-
viços do Paraná Cida-
dão, um programa de 
cidadania da Secreta-
ria da Justiça, Família 
e Trabalho (Sejuf) que 
leva a todos os cantos 
do Estado ações que 
promovam a defesa de 
direitos e inclusão so-
cial da população.
 Em apenas três 
dias de evento (12, 13 
e 14 de junho), foram 
realizados 9.229 aten-
dimentos, público que 

procurou a feira para 
serviços como a ofer-
ta de vagas de traba-
lho, documentação, 
tarifa social de água e 
luz, orientação jurídi-
ca, direitos humanos, 
defesa do consumidor, 
assistência social, saú-
de, educação, segu-
rança, trânsito, habita-
ção, inclusão digital e 
Nota Paraná, além de 
atividades de cultura 
e lazer. Foram confec-
cionadas 1.327 regis-
tros de identidade, 631 
CPFs e 50 carteiras de 

Trabalho.
 Assaí é a nona 
cidade a receber a Fei-
ra Paraná Cidadão em 
2019. Já foram aten-
didos moradores de 
Campo Magro, Pira-
quara, Porto Barreiro, 
Nova Aurora, Mandi-
rituba, Palotina,  Car-
lópolis. O programa já 
registrou mais de 60 
mil atendimentos em 
2019.
 A próxima ação 
de cidadania acontece 
no município de Cleve-
lândia.


