
jornal da cidade • edição 1874 • 29 de Abril de 2019.

Editora Grandes Sertões Veredas Ltda.
Redação e Administração: R. São Paulo, 951 - Sertanópolis - PR

CNPJ 04.321.967/0001-26 - Cx. Postal 80 - CEP 86170-000
Fones (43) 3232-2568 - 9 9963-7000 (Tim WhattsApp) - 9 9110-2568

www.jornaldacidade.net.br • E-mail: jornal.dacidade@bol.com.br
As matérias e artigos assinados não expressam necessáriamente a opinião dos editores deste jornal e são 

de responsabilidade de seus autores.
As fotos e textos das matérias não podem ser reproduzidos sem consentimento por escrito da Editora e 

constituem violação de direitos autorais.
Editor e Jornalista Responsável: Getulio V. Soares - Registro Profissional 10776/PR

Diretora Comercial: Fabiane Framarin Soares
Filiado ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Londrina, ADJORI - PR, APJOR e FENAJ

Edição comercial impressa no Parque Gráfico da Folha de Londrina
Tiragem: 5.000 exemplares

O Diário Oficial é impresso em Parque Gráfico próprio com tiragem de 1.000 exemplares impressos e 
postagem diária no site do jornal.

Governo prepara obras em rodovias que ligam 
Curitiba ao Interior

 Duas importan-
tes BRs que ligam Curi-
tiba ao interior do Para-
ná, um trecho da 277 e 
a 376, além da PR-151 
(região de Jaguariaíva), 
ganharão um conjunto 
de obras. Os projetos 
constavam inicialmente 
no caderno de encargos 
quando as rodovias pas-
saram a ser administra-
das pela iniciativa priva-
da, em 1997, e que não 
tinham mais previsão de 
execução. O governo do 
Paraná deverá apresen-
tar nos próximos 60 dias, 
em comum acordo com a 
concessionária, as modi-
ficações prioritárias que 
devem ser feitas nas es-
tradas.
 As intervenções 
fazem parte do acordo 
de leniência assinado 
entre a Rodonorte, que 

administra os trechos, 
e o Ministério Público 
Federal (MPF), homolo-
gado na terça-feira (23) 
pela 5ª Câmara de Co-
ordenação e Revisão do 
Ministério Público Fede-
ral.
 Ao assumir “que 
errou ao não adotar po-
líticas adequadas de 
transparência e contro-
le de seus negócios”, a 
Rodonorte se compro-
meteu a pagar R$ 750 
milhões até o final da 
concessão, que acaba 
em novembro de 2021 – 
R$ 715 milhões em de-
corrência da infração e 
R$ 35 milhões em multa 
aplicada com base na 
Lei de Improbidade Ad-
ministrativa.
 Após a anuência 
do MPF, serão mais 210 
dias para elaboração dos 

projetos executivos, que 
também precisam da 
concordância de todos 
os envolvidos para que 
as obras sejam inicia-
das”, relata Rodrigo Lo-
pes de Assis, advogado 
do Departamento de Es-
tradas de Rodagem do 
Paraná (DER). “Haverá 
um seguro-garantia du-
rante a execução. Caso 
a concessionária não en-
tregue, terá de pagar um 
valor”, completa.

OBRAS E PEDÁGIO 
 Do montante, R$ 
365 milhões são para a 
execução de obras nas 
rodovias. Outros R$ 350 
milhões serão destina-
dos ao pagamento de 
parcela da tarifa dos usu-
ários do pedágio no Pa-
raná, com a redução em 
30% do valor em todas 
as praças administradas 

pela empresa.
 A redução come-
ça a valer a partir de zero 
hora deste sábado (27) e 
deve durar pelo menos 
12 meses. Na BR-376, 
ligação entre a capital 
do Estado e Apucarana, 
o valor do pedágio para 
carros varia atualmen-
te entre R$ 11,60 e R$ 
12,40 por praça. Com a 
redução, deve ficar entre 
R$ 8,12 e R$ 8,70.
 As medidas são 
fruto da Operação Inte-
gração, braço da Lava 
Jato, que investiga cor-
rupção nos contratos de 
pedágio no Paraná. “O 
acordo já está valendo, 
homologado, e envolveu 
única exclusivamente o 
Ministério Público Fede-
ral e a concessionária. 
Mas isso não exclui a 
judicialização por outras 
partes, como a Procu-
radoria-Geral do Estado 
(PGE)”, explica o advo-
gado Rodrigo Lopes de 
Assis.

Box
 Confira as novas 
tarifas de pedágio:
 Carros
 Ortigueira - BR-
376 - R$ 8,10
 Imbaú - BR-376 
- R$ 8,10
 Tibagi - BR-376 - 
R$ 8,10
 Jaguariaíva - 
PR-151 - R$ 5,50
 Carambeí - PR-
151 - R$ 7,20
 Witmarsum - 
BR-376 - R$ 8,70

 São Luiz do Pu-
runã - BR-277 - R$ 6,10
 Caminhão
 São Luiz do Pu-
runã - BR-277 - R$ 11,60
 Witmarsum - 
BR-376 - R$ 13,80
 Carambeí - PR-
151 - R$ 12,40
 Jaguariaíva - 
PR-151 - R$ 9,20
 Tibagi - BR-376 - 
R$ 13,20
 Imbaú - BR-376 
- R$ 13,20
 Ortigueira - BR-
376- R$ 13,20
 Ônibus com dois 
eixos
 São Luiz do Pu-
runã - BR-277 - R$ 12,20
 Witmarsum - 
BR-376 - R$ 17,40
 Carambeí - PR-
151 - R$ 14,40
 Jaguariaíva - 
PR-151 - R$ 11
 Tibagi - BR-376 - 
R$ 16,20
 Imbaú - BR-376 
- R$ 16,20
 Ortigueira - BR-
376- R$ 16,20
 Motos
São Luiz do Purunã - 
BR-277 - R$3,10
 Witmarsum - 
BR-376 - R$ 4,30
 Carambeí - PR-
151 - R$ 3,60
 Jaguariaíva - 
PR-151 - R$ 2,80
 Tibagi - BR-376 - 
R$ 4,10
 Imbaú - BR-376 
- R$ 4,10
 Ortigueira - BR-
376- R$ 4,10

Capacitação 
fará com que 

municípios amplie 
convênios com

a União
 O Governo do 
Paraná quer ampliar a 
captação de recursos 
pelo Estado e municípios 
junto ao governo fede-
ral. Para isso, servidores 
da Escola de Gestão do 
Paraná passam por uma 
capacitação do Ministério 
da Economia, que será 
replicada aos funcioná-
rios estaduais e munici-
pais, para utilização da 
Plataforma + Brasil, que 
opera o Sistema de Ges-
tão de Convênios e Con-
tratos de Repasse do Go-
verno Federal (Siconv).
 A ferramenta 
agrega e processa infor-
mações sobre as trans-
ferências de recursos 
federais para órgãos pú-
blicos e instituições sem 
fins lucrativos. É por ela 
que os órgãos do Estado 
e dos municípios podem 
ter acesso a convênios e 
repasses do governo fe-
deral, além das emendas 
parlamentares. A Esco-
la de Gestão do Paraná 
será a primeira do País 
a certificar os operadores 
do sistema.
 De acordo com 
a Unidade Gestora Es-
tadual, responsável pela 
interface do governo com 
a União e com os muni-
cípios, o Paraná captou 
apenas um quarto dos 
recursos disponíveis para 
convênios no ano pas-
sado. A ideia, com a ca-
pacitação, é triplicar as 
transferências federais 
ao Estado e às prefeitu-
ras.
NOVA METODOLOGIA 

 O gestor da 
Rede Siconv no Paraná, 
João Cobra, explica que 
o sistema está sendo 
modernizado e terá uma 
nova metodologia de 
busca e de efetivação. “A 
qualificação é importante 

para melhorar e ampliar a 
prospecção de recursos 
no governo federal. O 
sistema é de difícil opera-
ção, mas está sendo mo-
dernizado para ficar mais 
acessível”, afirma. “Os 
municípios têm carência 
de operadores do siste-
ma, por isso levaremos a 
qualificação para quem é 
responsável pela gestão 
de convênios nas prefei-
turas.”

CAPACITAÇÃO 
 Até o final do 
ano, servidores de todos 
os órgãos da administra-
ção direta e indireta do 
Estado, além dos 399 
municípios, serão capa-
citados para utilizar o sis-
tema. Neste primeiro mo-
mento, os funcionários da 
Escola de Gestão serão 
certificados pelo Ministé-
rio da Economia para po-
der repassar o conteúdo 
aos servidores estaduais, 
que por sua vez, farão as 
capacitações para os mu-
nicípios nas 22 regionais 
da Casa Civil.
 O curso tem du-
ração de 60 dias, com 
módulos a distância e 
também encontros pre-
senciais. “Com a capa-
citação dos servidores 
do Estado, e depois dos 
municípios, colaboramos 
para que as prefeituras 
busquem recursos junto 
à União e consigam ela-
borar projetos que me-
lhores a situação de sua 
cidade”, destaca a direto-
ra da Escola de Gestão, 
Thalita Melo.
 “O Estado tam-
bém está preparado para 
buscar recursos na Rede 
Siconv em áreas de inte-
resse. A ferramenta traz 
uma gestão de serviços 
com excelência, compro-
misso e transparência”, 
completa Thalita.

Exposição traz vida e obra de Adalice Araújo
 A exposição 
“História sem fim: o pen-
samento revolucionário 
de Adalice Araújo” traz 
ao público um pouco da 
vida e obra da crítica de 
arte, professora, pes-
quisadora e historiadora 
(1931-2012). A mostra 
está em cartaz na hall da 
Secretaria de Estado da 
Cultura, em Curitiba. O 
local abre para visitação 
também aos sábados 
(27), das 9h às 13 horas. 
A entrada é gratuita.
 A exposição 
também é uma boa opor-
tunidade para passear 
pelo prédio histórico da 
secretaria. A edificação 

que tem projeto do en-
genheiro Afonso Teixeira 
de Freitas e construção 
de José Bienek, teve as 
obras iniciadas em 1903 
e foi ano inaugurada no 
ano seguinte. Abrigou, 
até 1953, o Gymnasio 
Paranaense – hoje Colé-
gio Estadual do Paraná. 
Desde 1979, o prédio, 
cuja construção se ca-
racteriza pelos elemen-
tos neoclássicos, é sede 
da Secretaria de Estado 
da Cultura.
 A MOSTRA - 
Além da cronologia da 
vida de Adalice, fotogra-
fias e algumas de suas 
críticas em jornais, pu-

blicadas entre 1987 e 
1988, estão disponíveis 
em uma Praça de Lei-
tura no meio da exposi-
ção, junto com dois vo-
lumes do Dicionário das 
Artes Plásticas do Para-
ná, considerada a obra 
máxima de Adalice.
 Entre as obras 
de arte, a seleção da 
curadora da diretora do 
MAC-PR, Ana Rocha, 
foi de mulheres artistas 
que estão no acervo do 
museu e sobre as quais 
Adalice escreveu. São 
elas Eliane Prolik, Gui-
ta Soifer, Dulce Osinski, 
Juliane Fuganti, Leila 
Pugnaloni, Letícia Mar-
quez e Ida Hannemann 

de Campos 
(1922-2019).
 VIDA E 
OBRA - Nas-
cida em Ponta 
Grossa em uma 
família de erva-
teiros, Adalice 
Araújo iniciou 
sua formação 
artística nos 
anos 1950, no 
curso superior 
de Pintura da 
Escola de Músi-
ca e Belas Artes 
do Paraná (Em-
bap). Logo na 

sequência, seguiu para 
uma especialização na 
Itália. De volta ao Brasil, 
criou e presidiu o Círcu-
lo de Artes Plásticas do 
Paraná, com ateliê co-
letivo no subsolo da Bi-
blioteca Pública do Pa-
raná, onde começaram 
artistas como Helena 
Wong e Antonio Arney.
 Na década se-
guinte, estudou outras 
técnicas, como Gravura, 
Xilogravura, Desenho 
e Crítica Teatral. Em 
1969, iniciou sua carrei-
ra jornalística no Diário 
do Paraná com a colu-
na Artes Visuais, tam-
bém publicada no jornal 
Gazeta do Povo entre 
1974-1976 e 1978-1994. 
Em 1971, passou a inte-
grar a Associação Brasi-
leira de Críticos de Arte 
(ABCA).
 Foi professo-
ra no Departamento 
de Filosofia, Setor de 

Ciências Humanas, 
Letras e Artes da Uni-
versidade Federal do 
Paraná (UFPR); dirigiu 
o MAC-PR entre 1987 
e 1988 e desenvolveu 
projeto de descentrali-
zação do 44º Salão Pa-
ranaense. Em 2003, re-
cebeu o Prêmio Mário 
de Andrade da ABCA 
e, em 2006, publicou 
o Volume 1 do 
Dicionário das 
Artes Plásti-
cas do Paraná 
(verbetes de A 
e C) — o se-
gundo, de D a 
K, foi publica-
do postuma-
mente.

Serviço:
 E x p o -
sição História 
sem fim: O 
p e n s a m e n t o 
revo luc ioná -
rio de Adalice 
Araújo


