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Editorial

 A revista da Justiça Federal do Paraná chega à 
primeira edição de 2011 com um novo formato. A 
mudança vem acompanhada de uma abordagem 
diferente, mais objetiva, adequada à dinamicidade 
que o Poder Judiciário brasileiro tem buscado 

em suas rotinas administrativas e processuais. Alinhada a esta 
proposta, a reportagem de capa nas páginas centrais destaca 
a atuação dos JEFs na democratização da Justiça, com a 
possibilidade de o cidadão comum reclamar seus direitos sem 
burocracia. Boa leitura!

Danilo Pereira Junior
Diretor do Foro da SJPR

JFPR realiza 58ª Edição do Programa de 
Integração

Foi realizada no dia 4 de fevereiro, em Curitiba, a 
58ª Edição do Programa de Integração, com a participação de 
29 novos servidores, dos quais 12 tomaram posse no dia. O 
Programa tem como objetivo a formação da cidadania corporativa, 
pela sensibilização para a prática dos valores e normas da JF. 
A ambientação dos servidores é parte do Plano Nacional de 
Capacitação (PNC) e segue a Norma de Serviço nº 71/2009 da 
Direção do Foro da SJPR.

Apenados podem prestar serviços 
comunitários na SEED

O diretor do Foro, juiz federal Danilo Pereira Jr., e 
o secretário de Estado da Educação do Paraná, Altevir Rocha 
de Andrade, firmaram Termo de Cooperação Técnica para 
que apenados/denunciados prestem serviços comunitários na 
Secretaria de Estado da Educação (SEED) e unidades do órgão. 
O Termo foi publicado em Diário Oficial no dia 21 de dezembro de 
2010. Os serviços servem como condição para a transação penal 
ou a suspensão condicional, ou, ainda, como pena restritiva de 
direitos imposta em substituição à pena privativa de liberdade. 
As unidades que receberem os apenados podem habilitar-se no 
programa de distribuição de recursos de prestações pecuniárias 
para projetos sociais.
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Diretor do Foro recepcionou os servidores
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Foi instalada, no dia 10 de fevereiro de 2011, 
a 3ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu (TRF4 
- Resolução nº3 de 18/01/2011). A implantação da 
unidade faz parte de um plano de especialização 
na região da tríplice fronteira (Argentina, Brasil e 
Paraguai) abrangida pela Subseção Judiciária de Foz 
do Iguaçu, com o objetivo de combater, por meio da 
ação da Justiça, crimes de contrabando, descaminho 
e violação de direito autoral previstos nos artigos 334 e 
184 do Código Penal. 

Sob coordenação do desembargador federal 
Vilson Darós, presidente do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4), a solenidade de instalação 
contou com a presença dos desembargadores Néfi 
Cordeiro, Luiz Fernando Penteado, Álvaro Junqueira 
e Joel Paciornik, do juiz federal Sérgio Tejada Garcia, 
convocado para atuar no Tribunal, e dos diretores 
de Foro da JFPR, juiz federal Danilo Pereira Junior; 
da JFSC, juiz federal Alcides Vetorazzi; da JFRS, 
juiz federal Marcelo De Nardi; e da Subseção de 
Foz do Iguaçu, juiz federal Rony Ferreira. Muitas 
autoridades locais, regionais, como  Secretária de 
Justiça e Cidadania, Maria Tereza Uille Gomes, e até 
internacionais prestigiaram a inauguração da nova 
unidade, a quinta da Justiça Federal na cidade, 62ª na 
Subseção Judiciária do Paraná e 177ª na  4ª Região 
(PR, SC e RS).

A 3ª VF Criminal, assim como a 1ª VF Criminal, 
terá competência para processar e julgar os crimes 
praticados por organizações criminosas, independente 
do caráter transnacional das infrações. Caberá à 2ª 
VF Criminal processar e julgar com exclusividade os 
crimes de contrabando e descaminho e de violação de 

direito autoral, além de atuar também como Juizado 
Especial Federal Criminal.

A Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu 
possui jurisdição sobre os municípios de Céu Azul, 
Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Itaipulândia, 
Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa 
Helena, Santa Terezinha de Itaipu, Serranópolis do 
Iguaçu e São Miguel do Iguaçu. 

A 3ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu 
é a segunda instalada no Paraná a partir da Resolução 
nº 102/2010, aprovada pelo Conselho da Justiça 
Federal, após a criação de 230 novas varas federais 
em todo o país pela Lei nº 12.011/2009. A primeira foi 
em Guaíra, em agosto do ano passado. Até 2014, serão 
implantadas na Seção Judiciária do Paraná outras seis 
varas federais: mais uma em Foz do Iguaçu (2012), 
uma em Curitiba e outra em Ponta Grossa (2013), 
e outras três distribuídas entre Apucarana, Campo 
Mourão e Curitiba (2014).
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Diretor do Foro da JFPR, Danilo Pereira Junior

  Dr. Danilo Pereira Jr., Dr. Vilson Darós e Dr. Rony Ferreira
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Autoridades prestigiaram instalação da VF Criminal
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Justiça Federal instala 3ª  
Vara Criminal em Foz do Iguaçu
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Subseção Judiciária de Paranavaí 
completa 10 anos

A Subseção Judiciária de 
Paranavaí completou dez anos desde 
que a primeira unidade da Justiça 
Federal foi instalada no município, no 
dia 21 de fevereiro de 2001 (TRF4 - 
Resolução nº6, de 14/02/2001). 

Para celebrar o aniversário 
da Vara Federal e Juizado Especial 
Federal local, servidores e magistrados 
organizaram uma homenagem solene e 
atividades de integração.

No dia 19 de fevereiro, foi 
realizado um almoço de confraternização 
que reuniu servidores, ex-servidores, 
magistrados, estagiários e funcionários 
da Subseção em um Pesque-Pague. 

No dia seguinte (20/2), a homenagem 
ficou por conta da realização de um torneio de tênis, 
realizado em uma chácara, com a presença de 
servidores. No dia 21, data de implantação da JF na 
cidade, ocorreu a cerimônia de descerramento do 
quadro dos dez anos da Subseção de Paranavaí, com 
homenagem os magistrados e servidores que atuam 
ou já atuaram na Justiça local. Além disso, também foi 
inaugurada a galeria dos Juizes Federais Titulares que 
foram Diretores do foro da Subseção de Paranavaí 
nesta década de história.

Ainda em comemoração aos primeiros dez 
anos, em breve deve ser concluída uma cartilha com 
um histórico da Subseção, que possui jurisdição sobre 
31 municípios.

Atualmente, o juiz federal substituto Braulino 
da Matta Oliveira Junior é o único magistrado na Vara. 
Ao todo, a JF de Paranavaí conta com 23 servidores, 
seis estagiários, dois menores aprendizes e 11 
funcionários terceirizados.

Subseções eliminam 4.860 processos

A JF em Curitiba eliminou, no dia 22 de 
fevereiro, 1.570 quilos de papel, resultantes de 2.396 
autos judiciais findos da classe Mandado de Segurança, 
cujo prazo de guarda já foi cumprido. Os autos foram 
triturados e o valor resultante foi revertido para a 
Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material 
Reciclável de Curitiba e Região Metropolitana (Cat@
mare). A eliminação liberou 35,4 metros lineares de 
estantes no Arquivo Judicial da capital. As Subseções 
Judiciárias de Campo Mourão, Cascavel, Foz do 
Iguaçu, Francisco Beltrão e Ponta Grossa eliminaram 
mais 2.564 autos. Todas as Subseções eliminaram 
juntas 4.860 processos. 

Fachada do TRF4 no RS

Fachada da JF em Paranavaí
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Quadro comemorativo registra primeira década da Subseção

Fo
to

: J
FP

R

INSTITUCIONAL

Economia em pregões de 2010 
ultrapassa R$ 6 milhões

Levantamento estatístico realizado pelo 
Núcleo de Apoio Administrativo da JFPR, por meio 
da Seção de Apoio Jurídico, sobre os resultados 
obtidos com as licitações nas modalidades de pregão 
presencial e eletrônico realizados pela Seção Judiciária 
do Paraná revela que, em 2010, houve uma economia 
de 28,46% em relação aos valores de referência,  
estimados anteriormente. A diferença total apurada foi 
de R$ 6.619.813,26. Além disso, houve também uma 
redução dos itens cancelados – 7,8% em 2010, contra 
10,8% em 2009. 
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Acesse o Portal Transparência

Foi lançado, em 2010, o Portal Transparência 
- Poder Judiciário. Trata-se de um instrumento de 
acesso público à gestão orçamentária e financeira 
da Justiça. O Portal permite ao cidadão verificar 
como e em que estão sendo gastos os recursos 
disponibilizados ao Poder Judiciário. Os dados 
para consulta são atualizados diariamente com os 
documentos de execução orçamentária e financeira 
emitidos no Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI). Acesse: www.
portaltransparencia.jus.br.

Meta 6

Em 2010, o CNJ propôs aos 91 tribunais 
brasileiros dez metas que tinham em conjunto o 
objetivo de otimizar as atividades do Poder Judiciário. 
Uma delas era a Meta 6, que consistia no desafio 
de reduzir em pelo menos 2% o consumo per capita 
com energia, telefone, papel, água e combustível, 
em relação a 2009.  A SJPR mobilizou magistrados, 
servidores, estagiários, aprendizes e funcionários 
terceirizados na campanha. A adaptação de algumas 
rotinas resultou em uma economia maior do que a 
prevista em energia, água, combustível e papel. Houve 
aumento, ao invés de redução, apenas nas despesas 
com telefone (1,8%).  No item energia a redução foi 
de 5,265% (kwh); a economia com água (m³) chegou 
a 3,8%; em combustível, a 28%; e em papel, o gasto 
foi 17,93% menor. Em 2011, a nova rotina continua, 
tanto pelo apelo econômico (dinheiro público), quanto 
em benefício ao meio ambiente.

Internacionalização

O juiz federal substituto Marcelo Antonio 
Cesca, na titularidade da VF e JEF  Criminal Adjunto 
de Guarapuava, recebeu, em janeiro, o Certificado 
do Prêmio de Liderança (Leadership Awards), 
outorgado pelo Consulado Geral dos EUA. No início 
do ano, o magistrado também foi admitido no Mestrado 
Internacional Online da Universidade de Liverpool 
(Inglaterra), com área de concentração em Psicologia 
Forense & Investigação Criminal.  

TRF4 se destaca pela eficiência

No ano passado, a Corregedoria-Geral da 
Justiça Federal concluiu seu primeiro ciclo de inspeções 
ordinárias nos cinco TRFs do país. Os tribunais da 4ª 
e da 5ª Regiões foram apontados como exemplos 
de eficiência e celeridade. O TRF4, segundo o 
corregedor-geral da Justiça Federal, ministro Francisco 
Falcão, é um dos mais organizados do país. Durante 
a inspeção, o ministro destacou o alto espírito de 
colaboração entre magistrados e servidores, o sistema 
de informática do tribunal, um dos mais avançados do 
país, e a preocupação com a questão da acessibilidade 
para pessoas com deficiência. Entre os problemas 
encontrados nos demais TRFs, está o acúmulo de 
processos antigos. Com informações do CJF.

Fachada do TRF4 no RS
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Sugestões, reclamações, denúncias, elogios ou pedidos de 
informações no âmbito da JFPR?

Fale com a OUVIDORIA!
0800-643-2004

Atendimento: De 2ª a 6ª-feira, das 13h às 18h.
Endereço: Voluntários da Pátria, 532 - Curitiba-PR

E-mail: ouvidoria@jfpr.jus.br
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Uma das tentativas para reverter este quadro 
foi a criação dos Juizados Especiais Federais (JEFs), 
em 2001. Os JEFs atendem causas de competência 
da Justiça Federal com menor potencial ofensivo e que 
não ultrapassam 60 salários mínimos. Os processos 
envolvem a União e órgãos da Administração Federal 
direta e indireta, como o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), a Caixa Econômica Federal (CEF) e 
universidades.

As principais diferenças dos JEFs em relação 
à Justiça comum são a informalidade, oralidade, 
simplicidade, a limitação no número de recursos e 
redução do tempo de tramitação do processo, o que 
resulta em mais eficiência e celeridade. A situação é 
semelhante nos juizados especiais da Justiça Estadual.

Com o intuito de popularizar o acesso 
à Justiça, foram implantados juizados especiais 
em estádios esportivos, aeroportos e em cidades 
litorâneas.

RPVs

A necessidade de recursos cada vez maiores 
para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs) – referentes a sentenças de valores iguais ou 
abaixo de 60 salários mínimos – na Justiça Federal, em 
sua maioria, dadas nos JEFs, demonstra que o acesso 
à Justiça por camadas de menor renda da população 
é uma tendência real. De 2001 a 2010, o Conselho 
da Justiça Federal (CJF) registrou um crescimento de 
1,34% no pagamento dessas sentenças – de R$ 336 
mi, em 2001, para R$ 4,5 bi no ano passado.  

Advogados

Tanto pessoas físicas, quanto jurídicas (nos 
JEFs, empresas de pequeno porte) podem iniciar um 
processo, o que muitos não sabem é que, em alguns 
casos, a população pode acionar a Justiça sem o apoio 

Organograma do Poder Judiciário Brasileiro 
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Justiça descomplicada
Juizados Especiais Federais  permitem acesso do cidadão comum è Justiça

Em razão da formalidade característica da rotina do Poder Judiciário, da existência de variadas instituições 
no meio jurídico, do uso de uma linguagem diferenciada por parte de magistrados e advogados e também pela 
possibilidade de estender a duração de um processo por meio de diversos recursos, o cidadão comum acaba 
afastado da Justiça.
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de um advogado. No Brasil, a presença do profissional 
não é obrigatória em juizados especiais para pedir 
Habeas Corpus, em processos trabalhistas e alguns 
procedimentos administrativos.

A juíza federal Ana Beatriz Vieira da Luz 
Palumbo, titular da 3ª Vara do Juizado Especial 
Federal Previdenciário de Curitiba e coordenadora do 
Setor de Atendimento dos JEFs da JFPR, afirma que 
qualquer cidadão que se sinta lesado em seu direito em 

relação ao INSS, CEF, União ou suas autarquias, pode 
procurar diretamente o setor de atendimento dos JEFs 
para dar início a um processo, sempre respeitando 
o limite de competência dos Juizados Especiais 
Federais. “É preciso que o cidadão diga exatamente 
o que pretende, pois a  Justiça Federal não presta 
serviço de advocacia!”, destaca a magistrada.

“Caso a pessoa pretenda obter 
esclarecimentos sobre eventuais direitos ou  fazer 
‘consulta’, será encaminhada à Defensoria Pública 
da União ou às faculdades conveniadas para obter 
a assistência jurídica adequada.  Nesse caso, o 
atendimento deve observar um critério de renda, que 
é  definido pelas respectivas instituições. Se a renda 
do requerente  ultrapassar o limite para o atendimento 
gratuito, deverá procurar um  advogado particular”, 
explica a coordenadora do Setor de Atendimento dos 
JEFs da JFPR.  

O fato de a presença do profissional de 
advocacia não ser obrigatória não impede a sua atuação 
quando requisitada, uma vez que o advogado possui 
conhecimento sobre a legislação e, principalmente, 
capacidade para avaliar quais iniciativas tomar 
conforme o andamento do processo. Além disso, nos 
JEFs, quando é preciso recorrer e/ou atuar na esfera 
recursal, é necessário um defensor constituído.

Edifício Bagé, em Curitiba, abriga os JEFs da capita
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Atendimento dos JEFs em Curitiba
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Semana da JF
Foi realizada em Foz 

do Iguaçu, entre os dias 8 e 12 
de dezembro de 2010, com apoio 
da Caixa Econômica Federal, a 
XVI Semana da Justiça Federal.
Participaram 407 atletas e 26 equipes. 
A próxima edição será realizada no 
Rio Grande do Sul.

EVENTOS

Mostra de talentos 2010
A Seção Judiciária do Paraná realizou, no 16 de dezembro 

de 2010, a sétima edição da Mostra de Talentos da Justiça Federal. 
O evento principal aconteceu em Curitiba, mas Maringá também 
promoveu uma mostra local. 

Justiça Federal em Revista8
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Jurisprudência das Turmas 
Recursais do Paraná

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE 
TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. COM-
PROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE POR PROVA PE-
RICIAL INDIRETA. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO 
DA SENTENÇA.  

1. Requerida na petição inicial a realização 
de perícia  indireta para comprovação do exercício de 
atividade especial, é plenamente possível o deferimento 
desta prova para constatação das condições de 
trabalho em estabelecimento de atividades similares 
àquele onde originariamente laborou o segurado, 
sendo seu o ônus de indicar a empresa para realização 
da prova. 

2. No caso, não  tendo sido apresentados 
laudos técnicos, pois ao menos uma das empregadoras 
está  inativa, não fica  impedida a realização de 
perícia  indireta em empresa similar, providência de 
fácil realização porque o segurado desempenhou as 
mesmas funções ao longo de sua vida. 

3.Sentença anulada para reabertura   da 
instrução.

Autos nº 200770570000941/PR

REVISÃO. CORREÇÃO DOS  SALÁRIOS-
DE-CONTRIBUIÇÃO  EM  PERÍODOS DE  DEFLA-
ÇÃO.  INDEVIDA  A  UTILIZAÇÃO  DE  ÍNDICES  
NEGATIVOS. DEVIDA A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE 
“ZERO” NO PERÍODO.  

1.  A  atualização  de  salários-de-contribuição  
deve  ocorrer  pelo  índice  “zero” em períodos em que  
houve  variação  negativa  do  índice  de  preços  ao  
consumidor (deflação).  

2.  Indevida  a  utilização de índices negativos  
para tal mister, considerando a irredutibilidade do valor 
dos benefícios da Seguridade Social e a impossibilidade 
de a correção monetária servir de justificativa para 
diminuir o capital objeto de uma relação jurídica. 

3.  Precedentes:  TRF  4ª  Região,  AC  
200771000291686,  Rel.  Fernando  Quadros 
da Silva,  DJ  16.12.2008;  TRF  4ª  Região,  AG  
200804000150033,  Sexta  Turma,  Rel. Victor Luiz 
dos Santos Laus, D.E. 27.06.2008; TRF 5ª Região, 
AC 200805000604903, Rel. Margarida Cantarelli, DJ 
11.11.2008.

Autos nº 200870500224755/PR

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
MILITAR  INATIVO. TETO DO RGPS. EC Nº 
41/2003. 

1. A contribuição previdenciária incidente 
sobre os proventos dos inativos  e pensionistas 
abrange tanto os servidores civis quantos os militares. 

2. Com o  advento da EC nº 41/2003, o 
percentual de  contribuição previdenciária dos militares  
deve  incidir  somente  sobre os valores superiores  
ao  limite  máximo estabelecido para os benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social.   

Autos nº 200970500089558/PR

Estas e outras ementas das Turmas Recursais 
do Paraná você encontra no “Índice Temático 
de Jurisprudência das Turmas Recursais 
do Paraná”, dentro do Portal da JFPR, no 
endereço eletrônico www.jfpr.jus.br. No site, 
o primeiro de TRs do país, é possível fazer 
buscas referentes à Jurisprudência das duas 
TRs da SJPR selecionando a matéria (Direito 
Previdenciário, Direito Processual ou outros) 
e/ou o assunto em questão (atividade rural, 
benefício assistencial, pensão por morte 
etc.). Para ter acesso ao conteúdo, visite a 
página da JFPR e busque à esquerda o link 
“Jurisprudência TR-PR Temática” ou acesse 
diretamente o endereço www.jfpr.jus.br/tr_
juris/.

Infonotícias
O que é software livre ?

Software livre se refere à liberdade dos usuários executarem, copiarem, distribuírem, estudarem, 
modificarem e aperfeiçoarem o software e de tornar as novas modificações públicas de modo que a comunidade 
inteira se beneficie da melhoria. É uma questão de liberdade, não de preço. Porém, no Brasil, o software livre foi 
confundido com “Software Gratuito”. Tal equívoco pode ter sido originado pelo termo “Free Software” (Software 
Livre) em razão de sua ambiguidade, uma vez que, em inglês, “free” tem dois significados: gratuito e livre. 

SAIBA MAIS
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Glaucoma é a designação genérica de 
um grupo de doenças que atingem o nervo óptico e 
envolvem a perda de células ganglionares da retina. 
Se não tratado, o glaucoma leva a dano permanente, 
causando uma atrofia progressiva do campo visual, que 
pode progredir para visão prejudicada e até cegueira. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o 
glaucoma representa a segunda causa de cegueira no 
mundo e a maior causa 
de cegueira irreversível. 
No Brasil, estima-
se que esta doença 
afete em torno de um 
milhão de brasileiros. 

A pressão 
intraocular elevada 
é um fator de risco 
significativo para o 
desenvolvimento de 
glaucoma, pois o olho 
contém em seu interior 
um líquido (humor 
aquoso). Quando não 
escoa adequadamente, 
gera uma pressão 
muito grande que 
pode  provocar 
danos no nervo ótico. 
Entretanto, algumas 
pessoas podem 
desenvolver dano no 
nervo com pressões 
relativamente baixas, 
assim como outras podem ter pressão intraocular 
elevada durante anos sem apresentar lesões. 

Faz parte do processo normal de 
envelhecimento que algumas das fibras do nervo ótico 
morram, mas nas pessoas com glaucoma estas fibras 
degeneram com mais velocidade do que o normal. À 
medida que se perdem essas fibras, partes do campo 
visual são perdidas. Se o glaucoma não for tratado, 
todas as fibras podem se degenerar e a pessoa passa 
a não enxergar, inicialmente comprometendo a visão 
periférica, e nos estágios mais avançados, a visão central.

A perda visual causada pelo glaucoma é 
irreversível, mas pode ser prevenida ou atrasada 
por tratamento. O oftalmologista deve ser consultado 
pelas pessoas com risco de desenvolver glaucoma. 
Embora a possibilidade de dano no nervo óptico não 
seja completamente evitável, pois está determinada 
geneticamente, o dano do nervo óptico causado 
pela pressão alterada pode ser diminuído ou 

controlado e a perda de visão adiada e controlada.
O tratamento do glaucoma consiste no 

uso de colírios, medicamentos orais e cirurgias 
com o objetivo de preservar o nervo ótico e manter 
a pressão intraocular em níveis baixos, a fim de 
impedir a evolução da perda visual. Além disso o 
médico irá orientar ao portador da doença sobre 
cuidados com a saúde em geral e interação com 

outros medicamentos e atividade física. A cura 
definitiva para o glaucoma ainda não foi alcançada.

A verificação do glaucoma é parte do exame 
oftalmológico padrão, por meio da medida da pressão 
intraocular e do exame do nervo óptico em busca 
de lesões. Quando há suspeita de lesão no nervo 
óptico é indicada a campimetria. São recomendadas 
consultas com o oftalmologista, pelo menos uma vez 
por ano, após os 40 anos de idade. Para aqueles 
que apresentam casos de glaucoma na família, o 
ideal é iniciar as consultas periódicas antes dessa 
idade. Não é necessário esperar sentir alguma dor 
ou alteração na visão para procurar o oftalmologista, 
pois os seus primeiros sinais só aparecem 
quando os olhos estão bastante comprometidos.

Dr. Allan Berno Carvalho
Supervisor da Seção Médica e Odontológica 
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O “Painel” é aberto para a contribuição de servidores e magistrados da JFPR que desejem compartilhar aqui 
artigos e fotografias de autoria própria. Nesta edição, contribuiu Wilson Luiz Pilch, servidor do NTI, em Curitiba. Nos 
últimos quatro anos ele expôs suas fotografias na Mostra de Talentos da SJPR, que ocorre sempre em dezembro, e 
agora exibe mais duas por meio desta revista. Uma retrata dois filhotes de pica-pau-anão-barrado que apareceram 
na laranjeira do quintal de sua casa, no dia 20 de dezembro de 2009. A outra mostra um riacho e uma edificação 
rústica antiga, aparentemente utilizada para abrigo de animais, no Parque Histórico do Mate, situado no quilômetro 
17 da BR-277, entre Curitiba e Campo Largo. O registro foi feito no dia 31 de março de 2010. Para conhecer mais 
fotografias do Wilson Pilch, acesse: www.flickr.com/photos/wlpilch

PAINEL

Natureza em foco
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