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Forças de segurança do Paraná conhecem armamentos
de ponta nos EUA

 Representantes das forças de segurança do Paraná estão nos Es- tados Unidos para a maior 
feira de armamentos do 
mundo. A 42ª edição do 
Shot Show acontece em 
Las Vegas, de 21 a 24 de 
janeiro, e reúne mais de 
1,6 mil empresas especia-
lizadas que apresentam o 
que há de mais moderno 
em termos de armamentos 
e tecnologias para a segu-
rança pública. A comitiva 
paranaense viajou a convi-
te do Departamento de Co-
mércio do Consulado Geral 
dos Estados Unidos.
 Conhecer e ter 
acesso a armamentos de 
ponta ajuda a embasar os 
projetos de aquisições fu-
turas das forças policiais, 
afirmou o comandante-ge-

ral da Polícia Militar do Pa-
raná, coronel Péricles de 
Melo. “A PM está sempre 
em busca de aperfeiçoa-
mento e novas tecnologias 
para trazer mais tranquili-
dade e segurança de qua-
lidade aos paranaenses”, 
disse. “Esta é uma grande 
oportunidade de conheci-
mento e aprendizado, que 
vai contribuir para a melho-
ria de nossas formações e 
planejamentos futuros na 
área das atividades ope-
racionais”, ressaltou o co-
mandante-geral.
 Rodrigo Brown, 
delegado-chefe do Centro 
de Operações Policiais 
Especiais (Cope) da Po-
lícia Civil, destacou que o 

evento também contribui 
para trocar e conhecer ex-
periências na área de se-
gurança com profissionais 
de vários países. “São 
discussões muito relevan-
tes, que certamente vão 
contribuir com as ações 
de segurança do Paraná. 
Estamos tendo conta-
to com o que há de mais 
moderno em armamentos, 
munições e equipamentos 
que, no futuro, servirão 
para orientar as compras 
do Estado”, disse.
 A FEIRA – De 
acordo com a National 
Shooting Sports Founda-
tion, organizadora do even-
to, cerca de 60 mil pessoas 
devem passar pelo local 

nos quatro dias de feira. 
Além do Paraná, represen-
tantes do Bope do Rio de 
Janeiro, dos governos do 
Rio Grande do Sul, Acre, 
Rondônia, do Exército Bra-
sileiro e da Prefeitura de 
Curitiba, entre outros, tam-
bém enviaram delegações 
ao evento.
 Além do coman-
dante-geral da PM e do 
delegado-chefe do Cope, 
também fazem parte da 
missão o chefe de gabi-
nete do governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, Da-
niel Villas Bôas; e o chefe 
da Casa Militar, tenente-
coronel Welby Pereira Sa-
les.

Fonte: aen.pr.gov.br

Decisão judicial reduz em 25,77% valor de pedágios da Econorte
 As tarifas de 
pedágio nas praças de 
Jacarezinho, Jataizi-
nho e Sertaneja ficarão 
25,77% mais baixas a 
partir da 0h desta quar-
ta-feira (22). A medida 
atende decisão do Tribu-
nal Regional Federal da 
4ª Região (TRF-4), em 
Porto Alegre, que acatou 
um agravo de instrumen-
to dentro da ação de im-
probidade administrativa 
ajuizada pelo Estado do 
Paraná contra a conces-
sionária Econorte.
 A ação judicial 
está a cargo da Procu-
radoria-Geral do Estado 
(PGE), que já havia con-

seguido decisão favorá-
vel à redução das tarifas 
em primeira instância, 
por decisão da 1ª Vara 
Federal de Jacarezinho, 
em julho passado. Após 
recurso da empresa, o 
caso foi para o TRF4, 
que acolheu os argu-
mentos do Estado.
 A concessionária 
é responsável pelo Lote 
1 do Anel de Integra-
ção e já comunicou que 
adotará as novas tarifas. 
Com a redução, o valor 
do pedágio nas praças 
administradas pela em-
presa passa a ser de R$ 
16,80 em Jacarezinho; 
R$ 18,20 em Jataizinho; 

e R$ 15,60 em Sertane-
ja.
 A ação movida 
pela PGE, em conjunto 
com Departamento de 
Estradas de Rodagem 
(DER-PR), pede a res-
tituição de pelo menos 
R$ 4 bilhões aos usuá-
rios, referentes ao que 
foi arrecadado na praça 
de pedágio em Jacare-
zinho, no Norte Pioneiro, 
que não estava prevista 
no contrato original, de 
1997. A implantação da 
praça foi considerada 
nula pela Justiça por ter 
sido construída por meio 
de um aditivo no contra-
to.

 O Estado entrou 
com esta ação em bus-
ca de um reequilíbrio no 
contrato. O ressarcimen-
to aos usuários poderia 
ser feito tanto por meio 
de obras quanto pela re-
dução da tarifa. A Justiça 
optou pela segunda op-
ção. A demanda judicial 
também busca apurar 
a prática de atos de im-
probidade administrativa 
decorrentes do Termo 
Aditivo 272/14.
 Além disso, fica 
reestabelecido também 
que a empresa preci-
sa manter os serviços e 
de investimentos, com 
a prestação de contas 

relacionadas aos cus-
tos efetivos das obras; a 
vedação de distribuição 
anual de lucros e divi-
dendos pelas empresas 

Econorte, Rio Tibagi e 
TPI Triunfo, com depó-
sito dos valores em juí-
zo; a continuidade das 
obras em Santo Antônio 

da Platina; e o bloqueio 
de bens no valor de R$ 
300 milhões dos demais 
requeridos.

Fonte: aen.pr.gov.br

Estado autoriza pagamento extra de R$ 20 milhões às escolas
 O Governo do 
Paraná autorizou nesta 
terça-feira (21) o paga-
mento de cota extra do 
Fundo Rotativo para to-
das as escolas estaduais, 
totalizando R$ 20 milhões, 
montante que será utiliza-
do para melhorias no iní-
cio do ano letivo de 2020. 
O repasse foi anunciado 
pelo vice-governador Dar-
ci Piana, e o secretário 
estadual da Educação e 
do Esporte, Renato Fe-
der, durante a abertura do 
Seminário Aprendizagem 

em Foco 2020, evento for-
mativo da secretaria que 
reúne, até o dia 31, todos 
os diretores escolares do 
Estado.
 “Conseguimos 
junto ao Governo e à 
Secretaria da Fazenda 
um recurso extra que vai 
chegar a todas as escolas 
antes do início das aulas”, 
disse Feder. Segundo ele, 
o mais importante é que 
o diretor tem autonomia 
para decidir em qual área 
deve investir o dinheiro, 
se deve investir na co-

zinha, na biblioteca, na 
quadra, de acordo com a 
necessidade de cada es-
cola.
 O vice-governa-
dor destacou que a cota 
extra é um reforço finan-
ceiro importante para au-
xiliar a preparação das 
instituições para a recep-
ção de mais de um milhão 
de alunos a partir do dia 5 
de fevereiro.
 “Queremos rece-
ber bem nossos estudan-
tes, para que eles sintam 
que a escola melhorou e 

se entusiasmem”, disse 
Piana, destacando o tra-
balho coletivo de todos os 
profissionais da educação 
que já estão nas escolas 
organizando tudo para o 
início das aulas.
 Outra novidade 
anunciada foi a ampliação 
do programa Mais Apren-
dizagem, beneficiando 
alunos de 1,3 mil escolas 
estaduais em 2020. A ini-
ciativa oferece atividades 
no contraturno, possibili-
tando ao estudante mais 
tempo na escola e reforço 
na aprendizagem. O obje-
tivo é  fazer com que o 
aluno cumpra sua trajetó-
ria escolar com o aprendi-
zado esperado para cada 
série e no tempo previsto.
 A P R E N D I Z A -
GEM EM FOCO - O semi-
nário Aprendizagem em 
Foco 2020 acontece entre 
os dias 21 e 31 de janeiro, 
em Curitiba, e reúne os di-
retores de todas as esco-
las estaduais do Paraná 
para um momento de diá-
logo, formação e planeja-
mento pedagógico. A pro-
gramação inclui oficinas 
de formação, palestras e 
ouvidorias, momento em 

que os diretores têm a 
oportunidade de registrar 
sugestões e esclarecer 
dúvidas com os respon-
sáveis por departamentos 
da secretaria, como Re-
cursos Humanos, Gestão 
e Planejamento Escolar e 
Tecnologia e Inovação.
 “Esse é um mo-
mento de planejamento e 
alinhamento de rede so-
bre quais ações serão de-
senvolvidas pela Secreta-
ria e pelas escolas. É aqui 
que olhamos resultados e 
indicadores de 2019, ava-
liamos o que foi feito e, a 
partir disso, propomos as 
ações que serão condu-
zidas por cada instituição 
de ensino”, afirmou o di-
retor de Educação, Raph 
Gomes Alves.
 Para o diretor do 
Colégio Estadual Jandaia 
do Sul, do município de 
mesmo nome, Vladimir 
Matioli, o encontro formati-
vo dá mais segurança aos 
diretores na implementa-
ção das ações pedagó-
gicas e novos programas 
propostos pela Secretaria, 
além de promover a valo-
rização do trabalho desen-
volvido pelos colégios. “A 

finalidade da escola é a for-
mação do aluno cidadão, 
um preparo para viver em 
sociedade. Temos avança-
do nisso, com mudanças 
significativas que vão refle-
tir na formação do estudan-
te, com a modernização e 
realização de mudanças 
que se fazem necessárias”, 
avalia Matioli.
 BOAS PRÁTI-
CAS - Os diretores re-
ceberam um caderno de 
boas práticas - um mate-
rial exclusivo produzido 
pela Secretaria da Edu-
cação que reúne relatos 
de ações pedagógicas 
promovidas em escolas 
de todos os Núcleos Re-
gionais de Educação e 
que obtiveram bons resul-
tados. A ideia é que essas 
boas práticas sejam com-
partilhadas entre todos os 
diretores e professores, 
de modo que possam ser 
replicadas.
 “Temos exce-
lentes exemplos de boas 
práticas nas escolas. O 
nosso trabalho é fomen-
tar e divulgar essas boas 
práticas para toda a rede”, 
disse Feder. O caderno 
de boas práticas pode ser 

acessado no http://www.
educacao.pr.gov.br/sites/
default/arquivos_restritos/
files/documento/2020-01/
caderno_de_boas_prati-
cas_2020.pdf
 HOMENAGENS 
- Durante o evento, a se-
cretaria entregou certifi-
cados em reconhecimen-
to aos bons resultados 
(maior avanço e melhor 
desempenho) obtidos pe-
las escolas no âmbito dos 
programas Presente na 
Escola e Prova Paraná 
Mais. Foram homenagea-
dos 76 diretores de esco-
las estaduais dos Núcleos 
Regionais de Educação 
de Apucarana, Curitiba, 
Cascavel, Cianorte, Lon-
drina, Jacarezinho e Assis 
Chateaubriand.
 PRESENÇAS - 
Participaram do evento 
o diretor-presidente do 
Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educa-
cional (Fundepar), José 
Maria Ferreira; o secretá-
rio estadual da Adminis-
tração Pública, Reinhold 
Stephanes; e o diretor de 
Educação da Secretaria, 
Raph Gomes Alves.

Fonte: aen.pr.gov.br


