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Cultivo protegido em estufas aumenta 
produtividade em Colombo 

Colombo/CEP fica em 2º lugar no 
Paranaense sub-17 de Futsal

Iniciado no município 
há pouco mais de vinte 
anos, o sistema de culti-
vo protegido em estufas 
tem sido cada vez mais 
utilizado por produtores 
rurais de Colombo, in-
clusive os da agricultura 
familiar. A possibilidade 
de controle da tempera-
tura, proteção de intem-
péries e outros problemas 
relacionados ao clima, 
proteção de doenças do 
solo, otimização da mão 
de obra e o consequente 
aumento da produtivi-
dade têm sido fatores de 
decisão para a produção 
de determinadas culturas 
de hortaliças, como o 
pimentão, o morango e 
alface. . Páginas 08 e 09

O ginásio Célia Boaventura Ceccon sediou no último fim de semana a disputa do quadrangular final do Cam-
peonato Paranaense de Futsal Feminino da categoria sub-17. O time do Colombo/CEP acabou surpreendido pela 
equipe do Afeto Toledo na estreia, e mesmo com um empate e uma vitória nos jogos seguintes, acabou ficando na 
segunda colocação. O título ficou com o time do ACEF Chopinzinho. O vice-campeonato foi bastante comemorado, 
pela excelente campanha realizada durante toda a competição, que também rendeu prêmios individuais. Página 07
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Colombo convoca au-
diência pública para 

revisão do Plano Diretor

Colombo realiza Feira de 
Natal no Parque da Uva

Rio Verde e XV de No-
vembro são os finalistas 

da Copa 40 Anos da Liga

União Guaraituba é 
campeão na categoria 

Cinquentinha

Parque Linear recebe 
operação do 22ºBPM
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As matérias e textos assinados são 
de inteira responsabilidade de seus 
autores, não refletindo necessariamente 
a opinião deste Jornal.

Chegamos a mais 
um mês de de-
zembro ,  um 

período considerado 
especial pelas festivi-
dades de fim de ano. 
Com o avanço da vaci-
nação e a redução dos 
índices da pandemia 
- ainda que uma nova 
variante nos deixe em 
alerta - faz com que 
tenhamos um Natal 
e uma virada de ano 
com mais esperança. 
Em Colombo, como 
parte da programa-
ção natalina, tere-
mos a Feira de Natal, 
que será realizada 
no Parque Municipal 
da Uva, valorizan-
do nosso município 
com atrações locais. 
Colombo precisar ser 
mais Colombo, e os 
colombenses fazem 
parte deste processo, 
prestigiando o que 
acontece aqui. Que 
a Feira de Natal seja 
mais um passo em di-
reção de uma identifi-
cação cada vez maior 
dos colombenses com 
Colombo, nos grandes 
eventos, mas também 
no dia a dia de nossa 
cidade.
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Expediente

LOCAL

EDITORIAL
ESPECIAL

O município de Colombo tem 
se destacado na imunização da 
população contra a Covid-19, 
tendo um índice de aplicação 
das vacinas muito superior à 
média nacional. Em relação 

Colombo convoca audiência pública 
para revisão do Plano Diretor

César Augusto e Guaraituba recebem ações 
de prevenção a enchentes

Colombo vacina mais que a média nacional

Fo
to

 –
 A

rq
ui

vo
/Y

ur
i C

as
ar

i
Fo

to
 –

 D
ai

an
a 

N
od

ar
i/P

M
C

Participação da população na audiência pública é fundamental para ditar os 
rumos do desenvolvimento municipal.

Quatro bairros já receberam os trabalhos do programa da Secretaria de Meio 
Ambiente desde seu início. 

à primeira dose, Colombo já 
imunizou 97,08% do público 
alvo, enquanto em todo o País 
este índice ultrapassou os 
74,25%. Em relação à segunda 
dose, 82,15% dos colomben-

A Prefeitura de Colombo, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação, promove no próximo 
dia 15 de dezembro, a partir das 
18h30, no Pavilhão de Eventos 
do Bosque da Uva, a Audiência 
Pública de Revisão do Plano 
Diretor Municipal – PDM.

De acordo com a secretária da 
pasta, Keli Coradin, o PDM é a 
principal ferramenta legal para 
organização do território e é 
indispensável para determinar 
as diretrizes de crescimento e 
desenvolvimento da cidade para 
os próximos anos .“A equipe téc-
nica vem se empenhando muito 

Na última semana, o 
bairro Jardim César Au-
gusto recebeu os tra-
balhos do Programa de 
Prevenção de Enchentes, 
promovido pela Secreta-
ria Municipal de Meio 
Ambiente.
A ação foi acompanha-

da pelo prefeito Helder 
Lazarotto, pelo vice-pre-
feito, Professor Alcione e 
pelo secretário Municipal 
de Meio Ambiente, José 
Vicente de Lima, que 
explicou que a escolha 
dos locais que recebem o 
programa são feitos com 

ses vacinados já receberam 
a segunda aplicação, contra 
66,28% registrado em todo o 
território nacional. A impor-
tância da vacinação, apesar 
da campanha contrária de 

para que a revisão do Plano se 
dê da melhor forma possível. 
A missão é que a partir disso se 
possam promover verdadeiras 
transformações no município 
de Colombo, sempre buscando 
o benefício e a qualidade de vida 
da nossa população. Por isso é de 
suma importância a participação 
de todos”, afirmou, convidan-
do a população colombense a 
participar.

A minuta de Lei do Plano Dire-
tor pode ser acessada no site da 
Prefeitura (prefeitura.colombo.
pr.gov.br) ou no link desta maté-
ria no site do Jornal de Colombo 
(jornaldecolombo.com.br).

base em levantamentos 
anteriores, sobre quais 
regiões possuem maior 
incidência de enchentes 
e alagamentos. “Nosso 
foco é a prevenção e as 
atividades de limpeza 
chegaram nesta semana 
à terceira região, mas 
visamos atender o mais 
breve possível mais lo-
calidades”, afirmou.
Já nesta segunda-feira, 

6, as equipes do Meio 
Ambiente iniciaram a 
limpeza no córrego que 
desemboca no Rio Palmi-
tal, no bairro Guaraituba.

uma corrente política radical, 
é evidente: Colombo já ficou 
mais de 15 dias sem óbitos 
causados pela Covid-19, uma 
marca inédita desde o início da 
pandemia. 

FUNDAÇÃO NADAR
Portaria: 001/2021
A Fundação Nadar informa, a comissão permanente de licitações, nos termos da lei federal 8666/1993, sob a presidência da Sra. Luzia Martins Generoso  RG  
6.920.192-0 e sim composta por:

Karolaine Cristiane Martins Coghetto RG: 12.542.723-5                                         
Alexandre de Oliveira Ramos  RG: 6.130.136-4 
Debora Luiza Martins Coghetto RG:13.115.786-0
Luzia Martins Generoso RG: 6.920.192-0 
Esta portaria entra em vigor na data de publicação.

Dê-se publicidade,                        
Fundação Nadar

Colombo, 09 de dezembro de 2021.
Estado do Paraná
Fundação Nadar – Colombo – Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 001/2021
A FUNDAÇÃO NADAR, torna Público a realização da seguinte licitação: Pregão presencial 001/2021 – dia 23/12/2021. Objeto:. CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES AQUÁTICAS ENSINO  E CONDICIONAMENTO DOS QUATRO ES-
TILOS DE NATAÇÃO PARA CRIANÇAS E  ADOLESCENTES, estabelecidas no município de Colombo –PR, pelo prazo máximo de oito meses,  de acordo 
com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, cuja direção e julgamento serão realizados por sua comissão 
permanente de licitação, em conformidade com a Diretoria Executiva e Conselho de Curadores.
Poderão participar deste certame as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto deste aviso. O edital encontra-se disponível no escritório 
da Fundação Nadar, sita À rua Padre Francisco Bonato 560, sala 31, centro de Colombo –Pr, no horário das 13h30 às 16h00 de segunda à sexta-feira até o dia 
21/12/2021. Para a retirada do edital a empresa interessada deverá apresentar o cartão do CNPJ comprovando o ramo de atividade, contrato social, identificação 
do representante legal ou autorização do mesmo para realização de cadastro.
Colombo, 09 de dezembro de 2021.

Luzia Martins Generoso
Diretora Presidente

CNPJ  05.277.831/0001-29
Rua Padre Francisco Bonato nº. 560   

sala 31  4º andar – Centro
Colombo – Paraná CEP 83414-170

Fone/Fax (41) 3656-5706
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Colombo Mais Limpa chega aos bairros Ana 
Rosa, Arruda, Santa Tereza e Santa Cruz

Colombo realiza Feira de Natal 
no Parque da Uva

CE João Ribeiro de Camargo promove 
integração com escolas municipais

Além da limpeza das ruas, ações de educação ambiental foram realizadas junto aos alunos 
da região.

Diretor Rafael Assis recebeu a equipe das escolas municipais que encaminharão alunos para o sexto ano do colégio estadual.

Feira de Natal de Colombo terá diversas atrações no coração da cidade. 

Na última semana, foi a vez dos 
bairros Ana Rosa, Arruda, Santa 
Tereza e Santa Cruz receberem os 
trabalhos do programa Colombo 
Mais Limpa, desenvolvido pela 
Prefeitura Municipal, por meio 
das secretarias de Meio Am-

Na última quinta-feira, 2 de de-
zembro, o Colégio Estadual João 
Ribeiro de Camargo, no bairro São 
Gabriel, realizou uma integração 
com professoras e diretoras das 
escolas municipais que no próximo 
ano encaminharão seus alunos do 
quinto ano para o sexto ano, na rede 
estadual de ensino.

A Prefeitura Municipal de Colombo, 
por meio do Departamento de Cultura 
e com o apoio de outros setores da ges-
tão municipal, promove entre os dias 
10 e 17 de dezembro a Feira de Natal, 
sediada no Parque Municipal da Uva, 
no Centro do município. Além da de-
coração, a feira natalina terá atrações 

biente e de Obras e Viação. Na 
quinta-feira, 2, o prefeito Helder 
Lazarotto e o vice-prefeito Pro-
fessor acompanharam as ações 
das equipes de limpeza na região. 
As atividades tiveram início no 
dia 29 de novembro, com o re-

colhimento de entulhos, móveis 
velhos, resíduos e materiais des-
cartados pelos moradores.

Como parte do programa, a 
equipe de Educação Ambiental 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente realizou palestras 
sobre consciência ambiental nas 
Escolas Municipais Juscelino 
Kubitschek e Isolina Ceccon, 
localizadas nos bairros Ana Rosa 
e Santa Tereza, respectivamente.

Ao todo, 130 estudantes de 
terceiros, quartos e quintos anos 
participaram das palestras que 
abordaram as principais ações 
do programa, a separação de 
resíduos, a guarda responsável 
de animais e as doenças causadas 
pelo mosquito da Dengue. Para 
demonstrar aos alunos sobre 
o combate à Dengue, foi apre-
sentado um teatro sobre como 
combater focos do mosquito 
Aedes aegypti.

como exposição de produtos locais, 
apresentações artísticas, gastronomia 
e artesanato. De segunda a sexta, 
o evento acontece das 18h às 21h, 
enquanto no sábado e no domingo, a 
feira vai das 14h até às 21h. Também 
será feita a arrecadação de alimentos 
não perecíveis e brinquedos. 

O encontro, que contribui para 
uma melhor transição dos alunos, já 
faz parte da rotina anual do colégio, 
tendo sido uma ideia implantada 
em 2010, pelo diretor Rafael Ma-
noel de Paula Gonçalves de Assis. 
“Nesta reunião nós trocamos ideias 
e sugestões, para que a gente dê 
continuidade ao estudante que é 

munícipe de Colombo. Então, as 
duas redes conversam e trocam ex-
periências. Nós conversamos sobre 
as crianças, sobre o que eles têm 
tido de aprendizado, principalmente 
durante a pandemia. Esta troca de 
experiências vai nos dizer o que nós 
temos que focar com esse aluno que 
será nosso”, explicou Rafael.

O diretor destacou que a realiza-
ção deste processo de transição traz 
vantagens ao trabalho dos profes-
sores. “É muito importante pois já 
ficamos sabendo das dificuldades 
dos alunos, e fazemos com que 
nosso professor já tenha o conhe-
cimento deste público”, relatou.

Normalmente, a adaptação tam-
bém inclui diretamente os alunos 
do quinto ano. “Em outros anos, 
nós até vamos visitá-los e eles vêm 
fazer um dia de sexto ano para irem 
se adaptando”, contou.

Matrícula
O período de matrícula escolar da 

rede estadual de ensino para o ano 
de 2022 já começou no último dia 
25 de novembro. A confirmação das 
vagas, tanto para matrícula inicial 
quanto para rematrícula, seguirá 
até 17 de dezembro. O processo 
é orientado pela Secretaria de 
Estado da Educação e do Esporte 
(Seed-PR) em parceria com os 
Núcleos Regionais de Educação 
(NREs), Secretarias Municipais de 
Educação e instituições de ensino.

Todo o processo de matrícula é 
feito de maneira online, através 
da Área do Aluno no site www.
areadoaluno.seed.pr.gov.br, plata-
forma na qual também é possível 
fazer a atualização cadastral, emitir 
a declaração de matrícula, solicitar 
o histórico escolar e consultar o 
boletim escolar. Para acessar o 
site, é preciso informar o CPF e o 
número do celular do responsável 
legal ou do estudante maior de 18 
anos, conforme cadastro no Sistema 
Escola WEB, para que um código 
de segurança seja enviado por SMS.

Para a efetivação da vaga, é 
necessário apresentar toda a 
documentação obrigatória. Para 
a rematrícula, é necessário apre-
sentar declaração de vacinação 
(para estudantes menores de 18 
anos) e comprovante de endereço 
atualizado, com vencimento de até 
dois meses. Para matrícula inicial, 
também é preciso certidão de 
nascimento, CPF do responsável, 
histórico escolar e, para maiores 
de 16 anos, RG e CPF do aluno e 
CPF do responsável.
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Encerramento 2021 Empreendedoras de Colombo

SOCIAL

Faço parte do grupo Mulheres 
Empreendedoras de Colombo, 
que desde janeiro de 2018, reúne 
empresárias do município para 
trocar experiências e ajudarem 
uma no desenvolvimento da 
outra.  A idéia de formar o grupo 

Durante o evento, podemos apreciar a bela música apresentada pelos 
cantores Viviane Vaz e Tomas.  Serviço: (41) 99224-0082

surgiu numa conversa entre duas 
amigas num salão de beleza. A 
união das empreendedoras tem 
como objetivo divulgar e prestigiar 
o comércio local através de 
educação empreendedora, network 
e parcerias mútuas. Após quase 

dois anos sem a possibilidade de 
encontros presenciais, foi realizada 
uma confraternização, em que tive a 
honra de estar presente. Mesmo no 
período de isolamento, seguimos 
nos comunicando diariamente de 
maneira online e, com certeza, 

essa união contribuiu para que 
todas nós conseguíssemos passar 
por esse momento.  O jantar foi 
maravilhoso e parabenizo a todas 
as empreendedoras participantes, 
em especial a Cris, coordenadora 
do grupo. Os quatro pilares que 
fundamentam os encontros das 

Mulheres Empreendedoras de 
Colombo são: * Educação: uma 
ferramenta de aprendizado; * 
Eventos: para promoção das 
empresas; * Social: ações de 
transformação da comunidade; * 
Fomento: estimular o crescimento 
e progresso das empresas.
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XV de Novembro e Rio Verde são os finalistas da Copa 40 Anos da Liga

União Guaraituba é campeão da Copa 40 Anos na categoria Cinquentinha

Embalado pelo tri da Copa Jornal de Colombo, Rio Verde chega a mais uma final.

União Guaraituba venceu a decisão por 2 a 1 diante do Imperial e soltou o grito de campeão.

XV de Novembro vai em busca de mais um troféu para sua galeria.

Rodrigues foi eleito o craque da final. 

O XV de Novembro e o Rio 
Verde venceram suas respecti-
vas partidas de semifinal e se 
classificaram para a disputa da 
decisão da Copa 40 Anos da 
Liga de Colombo de Futebol. A 
final acontece no próximo fim 

Na manhã deste domingo, 5, o 
Estádio do Jardim Adriana rece-
beu a decisão da Copa 40 Anos da 
Liga de Colombo de Futebol na 
categoria Cinquentinha. Impe-
rial e União Guaraituba fizeram 
uma boa partida que acabou com 
vitória do time visitante por 2 a 1.

Na primeira etapa, houve muito 

de semana, em local e horário 
ainda a definir.

O alvinegro do Atuba con-
quistou sua vaga ao vencer no 
sábado, 4, a equipe do Rosário, 
pelo placar de 1 a 0. O único 
gol da partida foi marcado por 

equilíbrio entre as duas equipes, 
e havia uma sensação de que 
isso se manteria para o segundo 
tempo. Mas nos primeiros mi-
nutos após a volta do intervalo, 
Rodrigues acertou um chutaço de 
fora da área, colocando o União 
na frente do placar.

A partir daí, o União Guaraituba 

Wesley, logo aos dois minutos de 
jogo, em chute de fora da área 
que acertou o ângulo adversário.

No domingo, 5, foi a vez do 
Rio Verde confirmar a classifi-
cação em um jogaço diante do 
Ana Terra. Ainda no primeiro 

se concentrou em segurar o Im-
perial, que se lançou todo ao ata-
que, e conseguiu criar algumas 
oportunidades. A melhor delas 
aconteceu já nos acréscimos, 
em uma jogada aérea, defendida 
de forma decisiva por Beto. Na 
sequência, em contra-ataque, o 
União conseguiu um pênalti, 

tempo, Cadu abriu o marcador 
com um belo gol de cobertu-
ra. No segundo tempo, o Rio 
Verde teve a chance de ampliar 
de pênalti, mas Cadu acabou 
desperdiçando.

Minutos após o pênalti perdido, 

convertido por Luciano.
Logo após, Marcinho dimi-

nuiu o marcador, mas já era 
muito tarde para uma reação 
do Imperial. Dessa forma, o 
União Guaraituba, classificado 
na quarta colocação, conseguiu 
derrotar os favoritos e levantou 
o título de campeão.

o capitão do Ana Terra, Dionata 
Xirú, empatou a partida. O empa-
te levaria a decisão aos pênaltis. 
Mas a tarde era mesmo de Cadu. 
O ponteiro completou cruzamen-
to vindo da direita e marcou o gol 
da vitória do Rio Verde.

O União Guaraituba foi cam-
peão com Beto; Perna, Gilmar, 
Ygor e Leandrinho; Osmarzi-
nho, Betinho, Toni e Rodrigues; 
Schumacher e Renato. No banco 
estavam Catarina, Denilson, Jail-
son, Lauri, Eleandro, Toninho da 
Liga, Jair, Luciano e Flávio. O 
técnico foi Toninho.
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Cinco atletas da colomben-
se AMC Natação & Fitness 
participaram no último dia 28 
de novembro da Travessia do 
Capivari, prova de águas aber-
tas promovida pela empresa 
de eventos esportivos Correr e 
Nadar. Todos eles voltaram com 
importantes conquistas. 

O engenheiro eletricista Ary 
Ullmann Jr, de 51 anos, foi o 
campeão na categoria 50/54 
anos. Aluno da AMC há nove 
anos, Ary iniciou a prática 
esportiva como parte de uma 
recuperação pós-cirúrgica e há 
cinco anos participa de com-
petições em águas abertas. A 
paixão pela natação foi passada 
para o filho, Guilherme Culik 
Ullmann, de 10 anos. O garoto 
foi campeão geral da categoria 
9/12, em sua estreia em compe-
tições. Guilherme faz natação 
desde os 4 anos de idade.

Quem também iniciou na 
natação em razão da saúde foi 
o estudante de Educação Física, 
Nathan Duraes, de 20 anos, por 
conta de uma questão renal. Ele 
levou o título geral na traves-

O Colombo/CEP ficou com o 
vice-campeonato do Campeonato 
Paranaense sub-17 de Futsal Femi-
nino, após a disputa da fase final da 
competição, ocorrida em Colombo, 
no Ginásio Célia Boaventura Ceccon, 
no bairro Rio Verde. O título estadual 
ficou com o ACEF Chopinzinho.

A campanha do time colombense, 
comandado pela treinadora Dani de 
Quadros, teve uma vitória, um empate 

No último domingo, a Che-
ckmat Colombo levou sua 
equipe para a disputa da 3ª Copa 
Antonina de Jiu Jitsu, que contou 
com a participação de diversas 
equipes do estado. A Checkmat 
levou uma delegação com 26 
lutadores. Vários deles alcança-

No dia 28 de novembro foi 
realizado no bairro Guaraituba, 
em Colombo, a 1ª edição do Ex-
clusive  Kickboxing, evento de 
exibição organizado pelo profes-
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Colombo/CEP fica com o vice-campeonato 
no Paranaense sub-17 de futsal

Evento de luta reuniu lutadores de 
Colombo e região

Checkmat Colombo conquista 3ª Copa Antonina de Jiu Jitsu

Boa campanha refletiu também nas premiações individuais, com Colombo tendo a goleira menos vazada e a artilheira da competição. 

Checkmat fechou o ano com mais um bom resultado. 

Disputas aconteceram em várias categorias, no pátio de uma academia no Guaraituba. 

Rodrigo, Nathan, Tiago, o pequeno Guilherme e Ary representaram a AMC 
na disputa da Travessia do Capivari.

sia de 1500 metros. O aluno 
também possui cinco anos de 
experiência em competições. 

Já o engenheiro civil Tiago 
Ceccon, de 39 anos, é o mais 
experiente do grupo, praticando 
natação desde os oito anos. Na 
AMC, Tiago é aluno desde o ano 
de fundação da escola, em 1994. 
Na travessia, foi vice-campeão 
na categoria 35/39.

Além dos quatro alunos 
da AMC, o professor Rodrigo 
Carvalho também esteve na 
disputa. Rodrigo, que é triatleta, 
ficou com a quinta colocação 
geral e foi campeão na categoria 
30/34. 

A prova na represa do Ca-
pivari possui grandes dificulda-
des, de acordo com os atletas. A 
visualização é difícil, por conta 
da água turva e da falta de pon-
tos de referência ao redor. Além 
disso, há uma forte correnteza 
lateral e a temperatura, mesmo 
em um dia de calor, é baixa. 
No dia da prova, ela estava em 
21ºC. Na piscina da AMC, por 
exemplo, a temperatura não 
baixa dos 30ºC.

e uma derrota. Diante do Afeto/Smel/
Itaipu, na estreia do quadrangular 
final, o Colombo foi surpreendido e 
perdeu pelo placar mínimo. Na outra 
partida da rodada inaugural, o ACEF 
venceu o Londrina por 4 a 1.

Na segunda rodada, Colombo e 
ACEF se enfrentaram e empataram 
em 2 a 2. Assim, Colombo precisava 
vencer o Londrina e torcer por uma 
derrota da equipe do Sudoeste do 

ram o pódio em suas respectivas 
categorias, sendo que nove luta-
dores conquistaram os cinturões, 
incluindo o do card principal, 
em que o professor colombense 
Leandro Santos lutou contra um 
atleta local, e finalizou a luta com 
um estrangulamento de gola, 

sor e lutador Fábio Cordeiro, da 
equipe Killer Bees, em parceria 
com a academia Champions  Life. 
As disputas no ringue contaram 
com a presença de atletas de 

Estado. Colombo fez sua parte e 
venceu o Londrina por 2 a 1, mas a 
equipe do ACEF venceu o Afeto por 
2 a 0 e confirmou a conquista.

A boa campanha colombense 
também se refletiu nas premiações 
individuais. A goleira Nay Haas 
recebeu o troféu de menos vazada 
da competição, e a camisa 10 do 
Colombo/CEP, Giovana Araújo, foi 
a artilheira do estadual.

levantando a torcida do ginásio.
A Checkmat se consagrou 

campeã geral do evento, no 
somatório dos resultados indi-
viduais, levando mais um troféu 
para Colombo. Esta foi a última 
competição do ano para a equipe 
colombense. 

diversas cidades da região, en-
tre elas Curitiba, Campo Largo, 
Antonina, Paranaguá, Itaperuçu, 
Cerro Azul e Campina Grande do 
Sul. O evento também recebeu 
autoridades, como o deputado 
estadual Alexandre Amaro e o 
deputado federal Aroldo Mar-
tins, ambos entusiastas das artes 
marciais. Também estiveram 
presentes o vereador Evandro 
França, o secretário da Semec, 
Ratinho Gotardo e o secretário de 
Esporte de Itaperuçu, Janguinho 
Artigas. “O evento foi um suces-
so, com lutas em alto nível,  entre 
elas lutas infantis, femininas de 
várias idades. Já fica o convite a 
todos para os próximos eventos 
em 2022”, destacou Cordeiro. 

Atletas da AMC Natação conquistam 
troféus na Travessia do Capivari
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Produção de hortaliças em estufas é destaque em Colombo
A produção da agricultura 

familiar no município de 
Colombo tem um importante 
e cada vez mais utilizado 
aliado: as estufas agrícolas. 
O cultivo protegido teve iní-
cio no município em meados 
dos anos 90 e tem tido boa 
aceitação por fatores como 
o aumento da produtividade 
e a certeza de obter uma boa 
qualidade dos produtos.

Atualmente, segundo dados 

IDR-Paraná
O IDR-Paraná trabalha 

junto aos produtores, em 
especial os da agricultura 
familiar, prestando consul-
toria em diversos segmentos 
da produção rural, entre eles 
a implantação de estufas. 
“O principal objetivo do 
IDR-Paraná é o desenvol-
vimento rural sustentável 

Estufas em números
A seguir, confira um levantamento do IDR-Paraná sobre o alcance do cultivo protegido em Colombo:

Hidroponia
A hidroponia é um 

sistema de cultivo em 
que a planta é cultiva-
da aproximadamente a 
80cm do solo, normal-
mente em tubulações, 
e sem o uso de terra. 
A raiz da planta fica 
dentro da água que 
passa pela tubulação. 
Normalmente, se adi-
cionam nutrientes ou 
fertilizantes junto à 
água. Folhosas, como 
alface, rúcula e agrião, 
são algumas das plan-
tas que apresentam 
bom resultados quan-
do produzidas nesta 
modalidade.
O produtor Mario 

Sérgio Fiorese, junto 
de sua esposa Rosile-
ne e seu filho Lucas, 
trabalham em uma 
área de 7 mil m² no 

Cultivo em solo
Como o próprio nome 

já diz, o cultivo em 
solo é o plantio no 
chão. A terra utilizada 
é separada do solo cru 
por uma espécie de 
lona. Além disso, a 
irrigação (gotejamen-
to) passa por baixo 
de onde a planta está, 
com a devida fertili-
zação.
Nesta modalidade, 

é feito o plantio de 
itens como pimentão 
e tomate.  O agri-
cultor José Glicério 
Gasparin, de 53 anos, 
deu início ao cultivo 
protegido em 2016, no 
Bacaetava. “Eu produ-
zia couve flor, tomate, 
pimentão, alface, bró-
colis, hortaliças em 
geral, tudo em campo 
aberto. Vi os vizinhos 
com estufas, e vi que 
a produtividade deles 
aumentou. Aí come-
cei com um bloco de 
2.500m², com o apoio 
do IDR na época”, 

Cultivo semi-hidro-
pônico
O sistema semi-hi-

dropônico, por sua 
vez, também conhe-
cido como hidropo-
nia capilar, é bem 
similar à hidroponia 
convencional ,  em 
que as plantas ficam 
alocadas em tubula-
ções. A diferença é 
que as raízes ficam 
estabelecidas em um 
meio inerte, com a 
passagem de água 
contínua. O sistema 
semi-hidropônico é 
ideal para o plantio 
de morango.
No bairro São João, 

o produtor Sergio 
Ronald Mottin produz 

do engenheiro agrônomo 
Valdir Verner Ast, gerente da 
unidade local do Instituto de 
Desenvolvimento Rural do 
Paraná (IDR-Paraná), Co-
lombo possui cerca de 130 
produtores que se dedicam 
ao cultivo protegido em 17 
bairros diferentes, com espe-
cial destaque para os bairros 
do Bacaetava e Serrinha (no 
cultivo protegido em solo); e 
para os bairros de Fervida e 

dos produtores e de suas 
famílias. Os agricultores 
são orientados no sentido 
de adotar o manejo correto 
do solo e das culturas, além 
de outras técnicas, como o 
cultivo protegido, que resul-
ta em maior produtividade 
e qualidade do produto”, 
afirmou Valdir Ast.
Além das orientações, o 

bairro de Fervida. Ali, 
são colhidos semanal-
mente mais de mil pés 
de alface, e cerca de 2 
toneladas entre rúcula 
e agrião, além de ou-
tros produtos como 
cebolete, almeirão, 
coentro e radite.
Fiorese utiliza o cul-

tivo protegido desde 
2005. “Eu cheguei à 
conclusão que eu tinha 
que arrumar um jeito 
de produzir mais em 
um terreno menor”, 
conta. Após a adoção 
do sistema, o número 
de ciclos de colheita 
subiu de dois para 
doze ciclos anuais. 
Outras vantagens do 
sistema hidropônico 
são a otimização da 
mão de obra e a redu-
ção de doenças, que 
afetam a produção.

contou o produtor, que 
vê na produtividade 
a principal vantagem 
do uso das estufas. “A 
produtividade de um 
pimentão de estufa 
em comparação ao 
do campo chega a ser 
80% maior. No campo 
você colhe durante 
dois, três meses, e na 
estufa você colhe du-
rante até dez meses”, 
relatou.
Glicério possui 5 mil 

pés de pimentão. A 
colheita pode ser feita 
em diferentes mo-
mentos de maturação. 
Mais cedo, o produtor 
colhe o pimentão ver-
de. Mais tarde, colhe o 
pimentão amarelo ou 
vermelho. O produto 
mais maduro, aliás, 
oferece maior valor 
agregado ao produto 
final, ampliando a 
rentabilidade. A esti-
mativa de produção 
até junho do ano que 
vem é entre 45 a 50 
toneladas.

entre 20 a 25 tonela-
das de morango por 
semestre. O semi-hi-
dropônico também 
traz como vantagem 
a otimização da mão 
de obra, já que o plan-
tio é feito de maneira 
elevada. O morango 
de Ronald é destina-
do, em especial, para 
o consumidor final. 
“Estamos dando pre-
ferência para vender 
por aqui, pois quem 
compra pega um pro-
duto fresco. Nós co-
lhemos ele direto para 
a bandeja, reduzin-
do a manipulação. 
O morango é bem 
sensível”, destaca o 
agricultor.

São João (no sistema hidro-
pônico).

De acordo com Valdir, um 
dos principais objetivos do 
cultivo protegido é a produção 
em condições de temperatura 
ideais para o desenvolvimento 
das culturas escolhidas, entre 
18ºC a 25ºC. “Com as estufas, 
se consegue maior controle 
sobre as condições climáticas 
(temperatura e umidade), re-
duzindo os riscos quando da 

IDR também contribui com 
a elaboração de projetos 
técnicos visando viabilizar 
financiamentos. “Como o 
investimento para aquisição 
ou construção das estufas 
agrícolas, por exemplo, é 
alto, boa parte dos produto-
res busca a contratação des-
ses valores junto aos agentes 
financeiros do município 

ocorrência, por exemplo, de 
excesso de chuvas, resultando 
em aumento da produção e 
qualidade”, explica.

Entre as principais hortali-
ças do mercado colombense 
estão o pimentão, o pepino 
japonês, o morango, o tomate 
cereja/grape, alface, rúcula, 
agrião, entre outros. Em 2020, 
mesmo com os impactos 
da pandemia, que também 
afetaram a produção rural, o 

que operam o Crédito Rural, 
na linha de crédito do Pronaf 
(Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar). Assim, conforme 
o interesse, elaboramos os 
projetos técnicos para a 
contratação dos financia-
mentos”, ressalta.
A equipe local da entidade 

conta com três técnicos, 

Valor Bruto da Produção das 
Hortaliças em Colombo, de 
acordo com dados do Depar-
tamento de Economia Rural 
(Deral/SEAB PR), foi de R$ 
244 milhões, explorado em 
sua maioria por agricultores 
familiares.

O cultivo protegido pode ser 
promovido em três formatos: 
hidropônico, semi-hidropô-
nico e em solo, descritos a 
seguir.

sendo uma técnica dispo-
nibilizada pela Prefeitura 
Municipal. Além disso, o 
IDR atua em parceria com 
diversas outras instituições, 
como o CDAC (Conselho 
de Desenvolvimento Agro-
pecuário de Colombo) e 
a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abasteci-
mento.

O produtor Mario Fiorese em meio ao ‘mar verde’: hidroponia sob estufas aumenta a produtividade.

O produtor José Glicério ao lado do engenheiro agrônomo Valdir Ast; cultivo protegido traz eficiência à produção. 

Produção semi-hidropônica de morangos, como a do agricultor Ronald, garante qualidade e segurança do produto.
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Tipo de cultivo

Em solo

Hidropônico

Semi-hidropônico

Total – Cultivo 
protegido

Área em m²/hectares

227 mil m² /22,7ha

120 mil m² – 12ha

43 mil m² / 4,3ha

390 mil m² / 39ha

Área em %

58%

31%

11%

100%

Número de       
produtores

82

33

15

130
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Parque Linear do Palmital recebe operação do 22º BPM

Três mandados de prisão são cumpridos 
durante patrulhamento de rotinaPoliciais militares controlam incêndio 

em casa no Guaraituba

Operação teve o objetivo de coibir a prática de direção perigosa na região do Parque Linear. 

Indivíduos foram presos por crimes como roubo, roubo agravado e roubo seguido de morte

Ação rápida dos policiais foi determinante para o controle das chamas. 

Esporte adaptado para a educação especial foi criado por uma paranaense.

O fim de semana foi movi-
mentado para os policiais do 
PPTran (Pelotão de Patrulha-
mento de Trânsito), do 22º 
Batalhão de Polícia Militar. 
Além das ações de trânsito, 
os policiais efetuaram o cum-
primento de três mandados de 
prisão durante patrulhamento 
de rotina em Colombo, em três 
situações distintas.

A primeira situação acon-
teceu no início da noite de 
sábado, 4, na esquina da rua 
Luiz Trevisan com a rua Prof. 
Otília de Souza Ferrarini, no 
Jardim Eucaliptos. A equipe 
policial realizou abordagem a 
dois indivíduos que estavam 
em um VW Golf branco. Na 
revista pessoal nada de ilícito 
foi encontrado, mas em con-
sulta ao sistema, foi constatado 

que um deles possuía mandado 
de prisão em aberto pelo crime 
de roubo agravado.
Horas depois, em patrulha-

mento pelo bairro Guarani, 
um rapaz foi abordado na 
rua Hermínia D’agostin. Ele 
também não possuía nada de 
ilícito no momento da ação, 
mas possuía dois mandados de 
prisão em aberto, por roubo e 
roubo agravado.
Por fim, na noite deste domin-

go, 5, durante patrulhamento 
na rua Amexeiras, no Jardim 
das Graças, um outro homem 
foi detido, com dois mandados 
de prisão em aberto, ambos 
pelo crime de roubo seguido 
de morte.
Todos os indivíduos foram 

encaminhados à Cadeia Pú-
blica de Colombo.

Na tarde da última sex-
ta-feira, 3, policiais mili-
tares do PPTran (Pelotão 
de Patrulhamento de Trân-
sito) de Colombo reali-
zaram uma ação heroica 
no bairro Guaraituba, 
controlando um incêndio 
a uma residência.
Uma equipe formada 

pelos militares Bonacif, 
Veiga, Toaldo e Thiago se 
preparavam para iniciar os 
trabalhos quando ouviram 
alguns gritos vindo de 
uma área próxima à unida-
de e perceberam uma casa 
em chamas. Prontamente, 
os policiais se deslocaram 
para o local, que tratava-se 
de um terreno com três 
casas, sendo que a do 

Na tarde do último 
domingo, 5, equipes do 
22º Batalhão de Polícia 
Militar efetuaram uma 
operação de trânsito 
nas imediações do 
Parque Linear do Pal-
mital, com o intuito de 
coibir, em especial, a 
prática de direção pe-
rigosa em via pública, 
situação que tem sido 
denunciada constante-
mente pela população 
da região.
A ação ocorreu de 

forma itinerante, com 
a realização de aborda-
gem a veículos e tran-

seuntes, orientações e 
notificações a indiví-
duos que utilizavam 
som alto perturbando 
a tranquilidade e o 
sossego alheio, além 
da própria fiscalização 
de trânsito.
Durante a operação 

um mandado de pri-
são foi cumprido; um 
termo circunstanciado 
por direção perigosa e 
condução sem CNH foi 
aplicado; três carros e 
dez motocicletas fo-
ram recolhidas; e um 
total de 70 autos de in-
fração foram lavrados.

meio estava com fogo se 
alastrando rapidamente.
A equipe acionou o 

Corpo de Bombeiros e 
enquanto aguardavam, 
fizeram a retirada das 
pessoas que estavam ten-
tando combater o fogo e 
realizaram as primeiras 
intervenções, desligan-
do a energia elétrica do 
imóvel e combatendo as 
chamas com mangueira e 
baldes d’água.
Segundo o relato dos 

policiais, eles precisavam 
se revezar no combate ao 
provável foco do incên-
dio, um colchão em um 
dos quartos, pela difi-
culdade em se manter no 
local por causa da fumaça. 

Mesmo assim, a equipe 
conseguiu controlar o in-
cêndio. Ninguém se feriu 
na situação.
Após a chegada do Corpo 

de Bombeiros, os policiais 
foram parabenizados pela 
pronta ação, pois mesmo 
sem treinamento e conhe-
cimento específico, segui-
ram protocolos e evitaram 
que o fogo tomasse todo 
o imóvel e casas vizinhas. 
Em relato preliminar, os 
bombeiros acreditam que 
a possível causa do fogo 
foi um curto circuito. A 
moradora e proprietária da 
casa relatou aos policiais 
que vinha percebendo 
oscilações na iluminação 
há alguns dias.
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Um homem, com idade 
estimada entre 30 a 35 anos, 
morreu na noite do último 
domingo, 5, após ser atro-
pelado na Rodovia da Uva, 
na região do Parque Embu, 
em Colombo. O motorista 
que o atropelou não prestou 
socorro e se evadiu do local.

Quando o Corpo de Bom-
beiros chegou, o rapaz já 
estava em óbito. Segundo 
relatos de testemunhas, a víti-
ma tratava-se de um morador 
de rua conhecido na região.

Um homem foi detido, 
suspeito de tráfico de drogas, 
na noite da última sexta-feira, 
3, no bairro São Gabriel.

Uma equipe do PPTran 
realizava patrulhamento pela 
região quando realizou a 
abordagem de um indivíduo 

Um adolescente foi 
detido e uma motocicleta 
com alerta foi recupe-
rada durante ação ocor-
rida na noite da última 
sexta-feira, 3, no bairro 
Campo Pequeno, em 
Colombo.

De acordo com o 
Boletim de Ocorrência 
da situação, uma equi-
pe policial do PPTRan 
(Pelotão de Patrulha-
mento de Trânsito), do 

No final da tarde da 
última sexta-feira, 3, 
uma equipe do PPTRan 
(Pelotão de Patrulhamen-
to de Trânsito), do 22º 
BPM Batalhão de Polícia 
Militar), recuperou uma 
motocicleta no bairro 
Guaraituba, durante ação 
de patrulhamento.

Os policiais avistaram a 
moto com placas de outro 
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Menor de idade é detido e moto é 
recuperada em ação no bairro Campo Pequeno

Motocicleta é recuperada pela PM no Guaraituba

Homem é atropelado na Rodovia da 
Uva; motorista não prestou socorro

Suspeito é detido com crack e 
cocaína no São Gabriel

Menor já possuía passagem pelo crime de receptação de motocicleta. 

Moto recuperada tinha um alerta no sistema policial de fevereiro do ano passado. Moto recupera-
da tinha um alerta no sistema policial de fevereiro do ano passado.

O Samu foi acionado mas o homem já estava em óbito quando a equipe de socorristas chegou ao local.

Abordagem aconteceu nas proximidades da unidade do Corpo de Bombeiros em Colombo. 

Informações iniciais da-
vam conta de que um cami-
nhão poderia ter atropelado 
a vítima. Porém, no mesmo 
dia, o pai do motorista que 
causou o acidente se apre-
sentou à autoridade policial 
para prestar esclarecimentos. 
A perícia, então, foi até a 
residência do motorista para 
periciar o carro. A investi-
gação do caso prossegue e 
está nas mãos da Delegacia 
de Polícia Civil do Alto 
Maracanã.

22º BPM, realizava uma 
operação de trânsito na 
região quando avistaram 
um motociclista em alta 
velocidade, fazendo ul-
trapassagens em local 
proibido.

Os policiais deram 
voz de abordagem, mas 
o suspeito acelerou a 
moto e empreendeu fuga. 
Imediatamente, a equipe 
policial passou a fazer o 
acompanhamento tático. 

Após realizar diversas 
irregularidades de trân-
sito, o condutor invadiu 
uma calçada e acabou 
perdendo o equilíbrio, 
vindo a cair no chão.

Na abordagem, foi 
constatado que o rapaz 
era menor de idade. A 
motocicleta estava sem 
placas de identificação, 
e por meio da numeração 
do motor, foi possível 
verificar que o veículo 
possuía alerta de furto 
do dia 9 de novembro. 
Segundo o suspeito, ele 
teria adquirido a moto 
pelas redes sociais, pelo 
valor de mil reais.

O menor foi levado 
à Delegacia de Polícia 
Civil do Alto Maracanã. 
No local, foi verificado 
que ele já possuía outros 
antecedentes criminais 
pelo crime de receptação 
de motocicleta.

estado e realizaram a 
consulta dos dados no 
sistema, encontrando 
um alerta de fevereiro 
de 2020. A equipe, então, 
realizou a abordagem do 
motociclista. O rapaz 
que conduzia o veícu-
lo estava devidamente 
habilitado, mas em vis-
toria, foi constatado 
que a numeração do 

motor estava suprimida 
e que a numeração odo 
quadro tinha indícios de 
adulteração. Além disso, 
o condutor afirmou aos 
policiais que comprou o 
veículo pelo Facebook, 
pelo valor de R$ 1.600.

O rapaz e a motocicle-
ta foram encaminhados 
à Delegacia de Polícia 
Civil do Alto Maracanã.

l A V AC A R
E  E S T E T I C A  A U T O M O T I V A

AGENDE SEU HORÁRIO
( 4 1 ) 9 9 5 1 5 - 0 6 1 0

SEU CARRO 
BRILHANDO!

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº19 - CAMPO PEQUENO - COLOMBO-PR

CARRO PEQUENO
completo com cera líquida R� 2 5 , 0 0

CARRO DE APLICATIVO R� 1 5 , 0 0
MOTOS R� 1 5 , 0 0

H I G I E N I Z A Ç Ã O
P O L I M E N T O

na Rua Antônio Frazão, pró-
ximo ao Corpo de Bombeiros.

Em revista pessoal, foram 
localizadas 43 pedras de crack 
e outros seis pinos de cocaína. 
O suspeito foi encaminhado 
para a Delegacia do Alto 
Maracanã.
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Secretária de Curitiba assume diretoria em conselho 
estadual de secretarias municipais de Saúde

Estado lança campanha de combate 
ao assédio no transporte coletivo

Festival reuniu 
escritores e entusiastas 

da literatura negra

Secretária Márcia Huçulak ao lado do presidente do Cosems-PR, Ivoliciano Leonarchik e do vice-prefeito de Curiti-
ba, Eduardo Pimentel.

Peça da campanha destaca a possibilidade de denúncia anônima através do 180. 

A secretária municipal 
da saúde de Curitiba, 
Márcia Huçulak, é a nova 
diretora administrativa do 
Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde do 

O Governo do Estado, por 
meio da Coordenação da Re-
gião Metropolitana de Curitiba 
(Comec), lançou na última 
terça-feira, 30 de novembro, 
uma campanha de prevenção e 
combate ao assédio no transporte 
coletivo.

Entre os dias 20 e 
28 de novembro, o 
Centro Cultural Hu-
maitá,  em parceria 
com o Coletivo Negri-
tude da Universidade 
Federal  do Paraná 
(UFPR), promoveu o 
FLAP, Festival Lite-
rário Afro-Paranaense, 
evento online que reu-
niu artistas afro-para-
naenses de Curitiba e 
Região Metropolitana, 

Paraná (Cosems-PR). Ela 
tomou posse do cargo na 
última terça-feira, 7, na 
cerimônia realizada na 
sede da Federação Espí-
rita do Paraná (FEP), em 

Curitiba. Márcia tomou 
posse junto dos 23 inte-
grantes da chapa “Unidos 
pela gestão do SUS e mais 
saúde aos paranaenses”, 
eleita em 11 de novem-
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Antonina, Paranaguá, 
Londrina, Clevelândia, 
Telêmaco Borba, Soro-
caba e Angola.

Todas as apresen-
tações e lives seguem 
disponíveis no canal de 
YouTube da entidade. 
São mais de 12 horas 
de conteúdo audiovi-
sual tratando sobre a 
literatura negra com 
nomes importantes do 
segmento.

“Assédio em transporte pú-
blico é problema coletivo” é a 
frase estampada em cartazes que 
serão colados no interior dos ve-
ículos para incentivar a denúncia 
de usuários quando constatarem 
este tipo de situação. “É uma 
campanha de conscientização. 

bro por aclamação para a 
condução da entidade no 
biênio 2021/2023. 

Como diretora ad-
ministrativa, ela tem a 
missão de coordenar a 
execução das atividades 
necessárias à realização 
de cada programa ou pro-
jeto. “É uma grande honra 
e responsabilidade assu-
mir esse compromisso. 
Espero poder contribuir 
com minha experiência 
na Saúde curitibana na 
interlocução dos temas de 
interesse dos municípios 
em outras esferas”, disse 
Márcia. 

A nova diretoria da 
insti tuição tem como 
presidente o secretário 
municipal de Saúde de 
Mangueirinha, Ivolicia-
no Leonarchik. “Com-
pusemos uma diretoria 
com representatividade 
de todas as regiões do 

estado. Nesse propósito, 
nada mais importante 
que poder contar com 
a participação plena da 
representação da capital 
Curitiba e sua secretária. 
A Márcia tem uma expe-
riência muito grande no 
SUS a ser compartilhada 
com outras cidades", 
afirmou.

O Cosems-PR é a en-
tidade que representa os 
interesses das secretarias 
municipais de todo o Pa-
raná, sendo responsável 
pela formulação de polí-
ticas de saúde nos níveis 
nacional e estadual, pelo 
fortalecimento dos muni-
cípios no Sistema Único 
de Saúde (SUS) e em de-
fender os interesses muni-
cipais no setor. Todos os 
cargos das diretorias da 
instituição, fundada em 
1987, são voluntários e 
não remunerados. 

Precisamos garantir a seguran-
ça das pessoas e realizar um 
trabalho constante de diálogo 
com a sociedade para que estas 
ocorrências não aconteçam. O 
transporte público reúne milha-
res de pessoas todos os dias e o 
objetivo é espalhar essa mensa-
gem”, destacou o presidente da 
Comec, Gilson Santos.

A campanha também terá 
veiculação em banners de anún-
cios pela internet, redes sociais 
e rádio. Alguns veículos do 
transporte coletivo que possuem 
sistema de som interno também 
divulgarão o áudio: “se o assédio 
está à sua frente, não adianta 
olhar para o lado. Ao presen-
ciar, não se omita. Assédio em 
transporte público é problema 
coletivo. Ligue 180 e denuncie. 
É sigiloso”.

Segundo o presidente da 
Comec, a campanha busca 
tranquilizar o usuário que fizer 
a denúncia, pois ela é anônima. 
“Sabemos que, por vezes, o 
usuário deixa de denunciar por 
medo de uma retaliação, ou algo 
do tipo. Mas a campanha também 
ressalta que a denúncia é sigi-
losa e que irá garantir também 
a segurança do denunciante”, 
explicou Santos. 

Em caso de identificação de 
qualquer caso de assédio dentro 
ou fora do transporte coletivo, 
a orientação é ligar para o 180. 
São atendidas todas as pessoas 
que relatam eventos de violência 
contra a mulher.
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Paraná propõe piso salarial de R$ 5,5 mil para 
todos os professores da rede pública

Governador Ratinho Junior apresentou o Projeto de Lei ao lado do vice-governador Darci Piana e do secretário da Educação, Renato Feder.

O governador Ratinho Junior 
anunciou na última segunda-
-feira, 6, o encaminhamento à 
Assembleia Legislativa de um 
projeto de Lei que contempla 
o reajuste do piso salarial dos 
professores da rede pública de 
ensino estadual. Na proposta 
do Governo do Estado, nenhum 
dos cerca de 66 mil professores 
vinculados à rede estadual de 
educação vai receber menos de 

R$ 5.545 por mês a partir de ja-
neiro de 2022. O incremento em 
relação ao atual piso salarial em 
vigor no Estado (R$ 3.730) para 
40 horas/aulas semanais é de 
48,7% e vai beneficiar mais de 
22,4 mil profissionais em come-
ço de carreira, entre servidores 
efetivos e temporários, além de 
ter reflexo na remuneração dos 
demais docentes que pertencem 
a outras classes salariais.

O projeto contempla ainda 
a manutenção do pagamento 
do vale-transporte (R$ 842), 
implantação de gratificação de 
R$ 800 a partir de janeiro e a 
manutenção do atual mecanis-
mo de progressão de carreira. 
O investimento é de R$ 674,4 
milhões e conta com recursos do 
Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica 
(Fundeb). “É um dos maiores 

aumentos salariais do País já 
oferecidos para a categoria. Que-
remos com isso valorizar cada 
vez mais nossos professores, 
profissionais que passaram toda 
a pandemia buscando saídas e es-
tratégias para oferecer o melhor 
ensino para os nossos alunos. 
Eles são os responsáveis pelo 
futuro do Paraná, então nada 
melhor do que remunerá-los da 
melhor forma possível”, afirmou 
o governador. “Esse novo piso 
equivale a cerca de oito anos 
na progressão salarial de um 
professor. Ou seja, o Governo 
do Estado está antecipando o 
reajuste, oferecendo um salário 
que eles só receberiam próximo 
a 2030. E vale ressaltar que tudo 
isso será implementado sem 
colocar em risco a saúde finan-
ceira do Estado, acompanhando 
um planejamento da Secretaria 
da Educação e do Esporte em 
parceria com a Secretaria da 
Fazenda”, acrescentou o go-
vernador.

O objetivo do governo, de 
acordo com o secretário de Es-
tado da Educação e do Esporte, 
Renato Feder, é tornar o início 

da carreira no magistério público 
ainda mais atraente, equipa-
rando os vencimentos base dos 
trabalhadores temporários, do 
Processo Seletivo Simplificado 
(PSS), ao do Quadro Próprio do 
Magistério (QPM). “Estamos 
falando de algo muito signifi-
cativo, nivelando o ponto de 
partida de todos os professores 
do Paraná. Além disso, ao todo, 
no ano que vem, cada professor 
receberá quase R$ 10 mil em 
gratificações, com um reajuste 
médio para toda a categoria de 
20%. Isso sem mexer em ne-
nhum direito dos profissionais”, 
comentou Feder.

A proposta estadual contem-
pla outras duas adequações às 
legislações vigentes no País. A 
pedido do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR), o 
vale-transporte deixa de ser pago 
durante o período de férias dos 
professores e também não terá 
mais reflexo sobre o 13º salário. 
Já como forma de unificação 
dos regimentos trabalhistas, 
o adicional noturno passará a 
ser contabilizado a partir das 
22 horas.

História no Jornal 
O Brasil e a saúde mental

Nota de esclarecimento

ARTIGO

O preconceito presente na so-
ciedade brasileira a respeito do 
tema saúde mental é algo que 
está enraizado e nos causa mui-
tos prejuízos. Com o isolamento 
devido a pandemia, esse assunto 
se tornou mais presente no dia a 
dia do brasileiro. Porém, analisan-
do nosso passado e observando 
como tudo isso era encarado, per-
cebemos que a naturalização do 

Na edição 2810 do Jornal 
de Colombo, publicada 
no dia 25 de novembro 
deste ano, foi veiculada 
nas páginas 4 e 5, materi-
al acerca de uma confra-
ternização que envolveu 
professores, alunos e pais 
do Colégio Suíço Brasile-

cuidado da saúde mental caminha 
a passos lentos.
Em meados do século XX, no 
Brasil, estava acontecendo uma 
reforma psiquiátrica em que as 
formas de tratamento começa-
vam a apresentar mudanças. 
Nise da Silveira era médica e 
foi um grande expoente no ramo 
psiquiátrico. Ela utilizou uma for-
ma de tratamento, que hoje é con-
hecida como terapia ocupacional, 
que ocorria por meio de ativi-
dades que permitissem aos paci-
entes se expressarem por meio da 
arte e também com a presença de 
animais. Suas contribuições para 
o mundo da psiquiatria brasileira 
foram grandes. Ela também fa-
zia parte da luta antimanicomial, 
além de ter sido uma das primei-
ras mulheres a se formar em me-
dicina. Em 2001, dois anos após 
sua morte, a Lei Antimanicomial 
foi sancionada e determinou o 
fim dos manicômios e sanatórios. 
Nice da Silveira é apenas um dos 

iro, realizada no Sítio da 
Paz em Colombo. Viemos 
por meio desta esclarecer 
que o evento particular 
cumpriu todas as medi-
das sanitárias vigentes no 
município, assim como 
seguiu também proced-
imentos próprios, como 

Sofia Lunardon é estudante do 
IFPR Campus Colombo e faz par-
te do projeto História no Jornal, 
elaborado pelo Jornal de Colom-
bo em parceria com o IFPR, com 
supervisão do prof. Tiago Dopke. 

nomes, dentre tantos outros, que 
lutaram e ainda lutam contra esse 
estigma presente na sociedade 
brasileira. 
Procurando na internet, é possível 
encontrar cada vez mais notícias 
atuais de fechamento de manicô-
mios ou que muitos deles estão 
mudando seus procedimentos. De 
acordo com uma notícia da BBC 
News Brasil, a saúde mental do 
brasileiro piorou 53% durante a 
pandemia, incluindo sintomas 
como insônia, ansiedade e de-
pressão, levando as pessoas a bus-
carem cada vez mais formas de 
tratamento. As causas estão muito 
ligadas ao isolamento social e a 
perda de redes de apoio.
Apesar de se tratar de um assun-
to delicado, é necessário que haja 
mais conversas sobre o tema para 
que ocorra a quebra do precon-
ceito por parte das pessoas. Além 
disso, é importante lembrar que 
sempre é possível buscar ajuda e 
que ninguém está sozinho nessa.

a apresentação da cartei-
ra de vacinação contra a 
Covid-19 e de teste RT-
PCR negativo. Por fim, 
todas as atividades foram 
realizadas ao ar livre, 
evitando assim, qualquer 
aglomeração em ambiente 
fechado. @JORNALDECOLOMBO

Siga-nos nas redes sociais
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Governo anuncia R$ 41 milhões para 
vigilância em saúde e assistência farmacêutica

Recursos destinados pelo Governo do Estado ampliam programa de vigilância em saúde e contribui com os municípios para aquisição de medicamentos. 

O Governo do Estado anunciou 
na terça-feira, 7, que destinará R$ 
30 milhões a um novo programa 
de fortalecimento da vigilância em 
saúde, o PROVIGIA. A iniciativa 
foi construída para incrementar 
a estratégia em todo o Estado, 
evoluindo o programa que estava 
vigente desde 2013. O anúncio 
foi realizado em uma reunião no 
Palácio Iguaçu com o governador 
Ratinho Junior e o secretário esta-
dual de Saúde, Beto Preto.

A Secretaria de Saúde também 
anunciou R$ 11 milhões em recur-
sos para a assistência farmacêutica. 
O investimento é destinado aos 
399 municípios, sendo que Curi-
tiba recebe na modalidade fundo 
a fundo e os demais 398 através 
de um aditivo ao convênio que a 
Sesa mantém com o Consórcio 
Paraná Saúde.

Provigia
O PROVIGIA é voltado à 

qualificação e fortalecimento 
da vigilância em saúde, pautada 
na seleção de ações estratégicas 
e repasse de recursos. Segundo 
o Ministério da Saúde, a vigi-
lância em saúde compreende o 
processo permanente de coleta, 
consolidação, análise de dados e 
divulgação de informações sobre 
eventos relacionados à saúde. Com 
isso, os órgãos podem planejar e 
implementar medidas de saúde 
pública que possam prevenir riscos 

à população como um todo. “Esse 
é um novo programa de vigilância 
em saúde que abarca todas as áreas: 
epidemiológica, ambiental, saúde 
do trabalhador. Essa iniciativa 
ajuda os municípios a colocar esse 
recurso na sua máquina, para con-
tinuar trabalhando. É um trabalho 
feito a várias mãos, uma pactuação. 
Olhamos para os municípios e 
abraçamos seus anseios”, explicou 
o secretário de Saúde.

Anualmente, há um incentivo 
financeiro aos municípios para a 
área. No ano passado, o investi-
mento foi de R$ 23 milhões, sendo 
metade custeada pelo Estado e 
metade investimento federal. Nes-
te ano, o valor foi ampliado para 
R$ 30 milhões, valor integralmente 
custeado pela Secretaria Estadual 
de Saúde – um aumento de 30% no 
montante total investido. O novo 
montante anunciado será liberado 
para os municípios ainda em 2021. 
"É um esforço tremendo para a 
regionalização da saúde pública, 
que é uma pauta que buscamos 
diariamente", disse o governador 
Ratinho Junior.

A distribuição dos recursos para 
os municípios segue um conjunto 
de critérios que abarcam número 
de habitantes por município, Índice 
Ipardes de Desempenho Municipal 
(IPDM), Produto Interno Bruto 

(PIB) e porte. A ideia é incrementar 
o investimento nos municípios 
com menores PIB e IPDM, além 
de considerar cidades de maior 
população que assumem um maior 
rol de responsabilidades na área.

Medicamentos
O secretário Beto Preto também 

destacou o encaminhamento de re-
cursos para a aquisição de medica-
mentos. “Antes de terminar o ano, 
estamos colocando mais recursos à 
disposição dos municípios. Cerca 
de 84% vai para o Consórcio 
Paraná Saúde, e os outros 16% 
para o fundo municipal de saúde 
de Curitiba. É um esforço que em 
outros anos não existiu, mas que 
com bastante economia vamos 
conseguir ajudar os municípios 
a comprar mais medicamentos”, 
explicou Beto Preto.

A expectativa é que o recurso 
entre no orçamento de 2022 após 
aprovação, entrando no comple-
mento de compra e execução até 
abril. O recurso será usado dentro 
da gama de 180 medicamentos de 
atenção básica que o Paraná Saúde 
oferece, além de um reforço para 
neuropsiquiátricos para reforçar 
a saúde mental. O investimento é 
dividido pelos municípios seguin-
do o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM).

Equipes da vigilância investigam 
casos de hantavirose

Neste ano, foram confirmados dois casos em Cruz Machado, um em Rio Azul e outro em Curitiba.

Depois de confirmados dois 
casos de hantavirose no município 
de Cruz Machado, na região Sul do 
Estado, equipes da epidemiologia 
fizeram um trabalho de campo 
de vigilância da doença. Durante 
uma semana, o local onde ocorreu 
a provável contaminação recebeu 
profissionais da Secretaria de Esta-
do da Saúde (Sesa) e da Fiocruz/RJ, 
com a participação do Ministério da 
Saúde e apoio técnico do Instituto 
Carlos Chagas (ICC/Fiocruz/PR) 
para estudo, com apoio da Secretaria 
Municipal.

Técnicos da Vigilância em 
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Saúde da região também foram 
capacitados para acompanhar os 
casos e monitorar possível evolu-
ção da doença. As investigações 
epidemiológicas se concentraram 
na identificação das espécies e na 
possível existência de uma nova va-
riante de hantavírus em circulação 
no ambiente.

Neste ano, além desses dois 
casos em Cruz Machado, foram 
registrados mais dois casos positi-
vos no Estado – um em Rio Azul e 
outro, recentemente, em Curitiba.

De acordo com Ivana Belmon-
te, coordenadora de Vigilância 

Ambiental da Sesa, já está sendo 
realizada a vigilância ativa. “Os 
casos confirmados na região Sul 
tiveram evolução para cura, evi-
denciando a necessidade de um 
estudo epidemiológico no local. 
Essa doença pode matar, por isso 
precisamos acompanhar, nas di-
ferentes regiões do Paraná, para a 
prevenção de novos casos e óbitos 
pela doença”, alertou.

A hantavirose é transmitida por 
ratos do campo, com a inalação 
de partículas virais que ficam no 
ar vindas da urina e fezes desses 
roedores infectados. Alguns locais 
ou atividades podem ser mais sus-
cetíveis a contrair a hantavirose, 
como as culturas de grãos. É uma 
doença aguda e de rápida evolução e 
deve ser notificada em até 24 horas, 
tanto para as secretarias municipais 
e estaduais de Saúde, quanto para o 
Ministério da Saúde, por meio da 
Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS).

A hantavirose é semelhante a 
uma gripe forte, com febre, dor de 
cabeça, dores no corpo, tosse seca e 
falta de ar. Também podem ocorrer 
náuseas, vômitos e diarreia. Assim 
que os sintomas surgirem, a pessoa 
deve procurar o posto de saúde mais 
próximo para o atendimento.
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