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Pela manhã de sábado, funcionários da Para-
ná Projetos, autarquia que administra o Parque 
Estadual Vila Velha, cruzaram os braços e para-
lisaram o funcionamento do principal ponto tu-
rístico de Ponta Grossa.

Segundo Murilo Milléo, diretor do sindica-
to da categoria, o motivo da greve é o atraso 
constante do pagamento salarial dos trabalha-
dores, que pela terceira vez não recebem o va-
lor em dia.  Milléo relata que a Paraná Projetos 
informou que o salário será pago na próxima 
terça feira (13), porém os trabalhadores a� rma-
ram que só voltarão a trabalhar quando o pa-
gamento for efetuado.

GREVE PARALISA O FUNCIONAMENTO
DO PARQUE ESTADUAL VILA VELHA
TURISTAS QUE VISITARAM O PARQUE ESTADUAL DE VILA VELHA ENCONTRARAM 
OS PORTÕES FECHADOS E TRABALHADORES EM GREVE.
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Hoje, uma família do Rio Grande do Sul, e um gru-
po de Penápolis, no interior de São Paulo, que vie-
ram pela primeira vez visitar o parque, tiveram que 
voltar para a casa sem conhecer o ponto turístico.

De acordo com Fernando Lisboa, superinten-
dente da Paraná Projetos, a paralisação é ilegal e 
tem motivações políticas. “O sindicato desconhece 
a lei que diz que qualquer greve tem que ser avisa-
da com 72 horas de antecedência, e eles decidiram 
isso na manhã de hoje [10] sem avisar a empresa”, 
comenta. “Enquanto isso, blogs � nanciados por 
partidos políticos já tinham essa informação, en-
quanto a empresa não foi comunicada”, completa.

Lisboa também assegura que o Parque funcio-
nará neste � m de semana. “Oito funcionários efe-
tivos pararam, e outros oito continuam trabalhan-
do. Para completar o quadro, chamamos quatro 
estagiários de extrema competência e outros sete 
voluntários, que já trabalharam aqui 10 vezes e 
conhecem muito bem toda a estrutura e as trilhas 
existentes”, garante, ressaltando que mais de 80 
famílias visitaram o ponto turístico neste sábado.

Para Milléo, a convocação de estagiários é um 
risco à segurança de turistas e frequentadores. 
“Quem conhece o Parque são os funcionários 
efetivos, e essa estratégia [chamar estagiários] é 
um risco para a segurança dos frequentadores”, 

acredita. Ele destaca que os funcionários devem 
voltar às atividades na segunda-feira, quando o 
pagamento for efetuado.


