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Atenção: 20 de dezembro é o 
prazo final do Recupera Colombo

Já se passaram 
oito meses desde 
que passou a existir 
a proibição do uso 
de fogos de artifício 
com estampido no 
município de Co-
lombo. No entanto, 
ainda se vê, ou me-
lhor, se ouve uma 
grande quantidade 
de itens desse tipo 
sendo utilizados, 
principalmente du-
rante os finais de se-
mana. Prejudiciais à 
saúde de crianças, 
idosos e animais, 
o uso destes fogos 
barulhentos precisa 
parar. 
Página 03

O contribuinte colombense tem até a próxima segunda-feira, 20 de dezembro, para aderir ao 
Programa Recupera Colombo, promovido pela Prefeitura de Colombo, que oferece 100% de 
desconto em juros e multas de dívidas com o município anteriores a 31/12/2020.  Página 06
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Período natalino 
representa esperança ao 

comércio

Secretário Beto Preto 
visita obras do Hospital 

São Rafael Arcanjo

XV de Novembro é 
campeão da Copa 40 

Anos da Liga

Colombo é campeão 
Metropolitano Sub-20 

22º BPM lança Operação 
Natal
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As matérias e textos assinados são 
de inteira responsabilidade de seus 
autores, não refletindo necessariamente 
a opinião deste Jornal.

Para que uma cidade 
se desenvolva ple-
namente, não basta 

apenas que as autoridades 
busquem melhorias para 
os cidadãos. Viver em so-
ciedade não é uma tarefa 
de cima para baixo. Bem 
pelo contrário. É a base 
que dá a sustentação para o 
crescimento. Entre os mui-
tos direitos existentes - e 
que, de fato, muitas vezes 
não são cumpridos juntos 
à população - também há 
deveres, como o respeito às 
leis. Nesta edição do Jor-
nal de Colombo, trazemos 
uma reportagem sobre uma 
lei sancionada neste ano 
proibindo fogos de artifício 
com estampidos. Infeliz-
mente, como muitas leis 
no Brasil, esta ainda “não 
pegou”. É preciso cons-
cientização. É necessário 
entender os malefícios 
causados por este tipo de 
barulho a muitas pessoas e 
animais. Sempre é hora de 
mudar para melhor, e um 
bom convívio em socie-
dade depende das nossas 
mudanças de hábitos. 
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EDITORIAL
CONSCIENTIZAÇÃO Período natalino representa 

esperança ao comércio 
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- Apesar da projeção de queda nas vendas, lojistas sentem otimismo pré-Natal

Em 2020, o período 
de compras do mês de 
dezembro, o mais im-
portante do ano para o 
comércio, foi de bastante 
insegurança e incerteza 
para comerciantes e lojis-
tas, especialmente para 
os pequenos estabeleci-
mentos. Na época, as res-
trições de funcionamento 
motivadas pela pandemia 
e a óbvia crise econômica 
eram as principais razões 
para o receio de um Natal 
de poucas vendas. De 
fato, houve um recuo. 
Segundo a Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), no ano passado 
houve uma queda de 
2,9% no faturamento 
real. 
Agora, em 2021, com 

a retomada do comércio 
a todo o vapor, há uma 
significativa melhora no 
ânimo dos comerciantes. 
“No ano passado, por 
conta da pandemia, foi 
bem restrito. Este ano 
estamos com uma boa 
expectativa, que após o 
dia 20 o movimento seja 
bom. Pessoal já está po-

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE PREVIA
A Solis Distribuidora de Produtos para a Saúde, Serviços Comerciais e 

Logística Ltda., CNPJ 06.317.222/0001-19 torna público que irá requerer ao 
IAT, a Licença Prévia para a atividade Comércio atacadista de medicamentos 
e drogas de uso humano a ser implantada à Avenida Santos Dumont, 1120, 
Roça Grande, Colombo/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Phytera Serviços Farmacêuticos Ltda., CNPJ 38.319.872/0001-90 torna 

público que irá requerer ao IAT, a Licença Simplificada para a atividade de 
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais a 
ser implantada à Avenida Santos Dumont, 1100, Roça Grande, Colombo/PR.

dendo sair, muita gente 
já vacinada, e as pesso-
as sempre deixam para 
a última hora”, afirma 
Marcos Drapoinski, ge-
rente de uma loja de mó-
veis e eletroeletrônicos 
do bairro São Gabriel. 
Segundo o profissional, 
o mês de novembro já 
teve um movimento sa-
tisfatório, mesmo com 
os impactos da pandemia 
ainda afetando questões 
como o fornecimento de 
determinados produtos e 
a alta dos preços. 
Dentro deste contexto, a 

CNC projeta novamente 
uma queda de 2,6% em 
relação a 2020, tendo em 
conta como principais 
fatores o aumento no 
desemprego e a inflação 
de dois dígitos. Ainda 
assim, a crença é de um 
Natal bem melhor do 
que o do ano passado, 
em que além da questão 
econômica, os números 
da pandemia também as-
sustavam. “Ano passado 
foi bem razoável. Neste 
ano ainda está meio de-
vagar, mas acreditamos 
que vamos chegar lá, o 

brasileiro deixa sempre 
para a última semana”, 
opinou Célia Terezinha, 
gerente de uma loja de 
roupas na cidade. 

Otimismo
Quem também vê com 

otimismo o atual período 
natalino é o secretário 
Municipal de Indústria, 
Comércio, Turismo e 
Trabalho, Plínio Toniolo 
Schmidt. De acordo com 
ele, a retomada plena das 
atividades comerciais 
oferece uma tendência 
natural de melhora em 
comparação com 2020. 
“Embora a indústria 
ainda esteja  em um 
crescimento lento e o 
desemprego ainda esteja 
alto no Brasil, o cenário 
em Colombo é promis-
sor. O comércio está se 
aquecendo novamente, 
pois  graças a Deus, 
embora tenha aparecido 
uma cepa nova do co-
ronavírus, a vacina tem 
dado conta de proteger 
nossa população e os 
estabelecimentos estão 
em funcionamento, os 
shoppings e centro co-

merciais têm tido um 
bom movimento. Acre-
dito que a vacinação é 
algo que vai colaborar 
bastante. Colombo está 
à frente da média nacio-
nal, com quase 100% 
da população com a 
primeira dose. E o que 
vinha travando tudo isso 
era mesmo a pandemia”, 
opinou Plínio. 
O secretário também 

acredita que o incre-
mento no número de 
empregos formais em 
Colombo é uma ques-
tão que deve colaborar 
com um comércio mais 
aquecido. “O município 
de Colombo chegou a 
ficar entre os três mu-
nicípios do Estado que 
mais geraram empregos 
[via Agências do Traba-
lhador], foram mais de 
2 mil vagas preenchidas 
com carteira assinada. 
Recentemente tivemos a 
vinda de supermercados 
e de uma empresa de 
telemarketing que con-
tribuiu muito para este 
número”, destacou. 
Já de olho no ano se-

guinte, Plínio também 
pontua que a geração de 
empregos, que indireta-
mente contribui para uma 
melhora nos números do 
comércio, poderia ser in-
clusive maior. Segundo 
ele, falta mão de obra 
qualificada para uma 
sobra de vagas, e que 
isso é um tema que será 
trabalhado pela secreta-
ria. “Nós percebemos um 
número de vagas grande 
não sendo preenchidas 
por falta de capacitação. 
Vamos trabalhar no ano 
que vem em parcerias 
com o Sebrae e o Senac, 
que viabilizem cursos 
em diversas áreas, como 
panificação, eletrônica, 
mecânica, construção 
civil, entre outros”, en-
cerrou. 
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Desde o dia 8 de 
abril de 2021, o 
uso de fogos de 
artifício com 
efeitos baru-
lhentos e de 
tiro está proibido 
no município de 
Colombo. A legis-
lação (1.573/2021) foi 
proposta pelo Executivo 
e aprovada pelos vereadores 
na Câmara Municipal, mas 
entre a população ainda “não 
pegou”, como tantas outras 
leis brasileiras. É costumeiro 
ouvirmos a utilização deste 
tipo de material, em especial 
nos finais de semana. Mas 
afinal, por qual razão esta lei 
foi criada? E o que é preciso 
fazer para que ela passe a valer 
de fato?

Na tarde da última quar-
ta-feira, 15, o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto, 
realizou uma visita ao Hos-
pital São Rafael Arcanjo, no 
Centro de Colombo, acompa-

Crianças 
Um dos 
p r i n c i -
pais fato-
res para 
que esta 
lei fosse 
proposta 

é o preju-
ízo causado 

pelos barulhos 
dos fogos de artifício 

às crianças com autismo 
ou outras condições neuroló-
gicas. Crianças diagnosticadas 
com o Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) possuem hiper-
sensibilidade sensorial. Assim, 
quando o barulho potente de 
um item como os fogos de 
artifício causam um descon-
forto incomum a eles, gerando 
potenciais crises. “Eles ficam 

nhado pelo secretário Muni-
cipal de Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho, Plínio 
Schmidt. O empreendimento 
hospitalar segue em obras e 
deve ser inaugurado no pri-

irritados, ficam sem rumo. 
Se batem, perguntam para as 
mães quando aquilo vai acabar. 
Ficam muito agitados, é uma 
grande perturbação a eles”, 
destaca Elizangela Peschisky 
Machado, presidente da APAC, 
Associação de Pais e Autistas de 
Colombo. Na época da sanção 
da lei, Elizangela comemorou, 
mas agora lamenta que na 
prática as mudanças ainda não 
tenham ocorrido. "Na verdade, 
é como se a lei não existisse, 
a população não soubesse de 
nada. Está como antes, prin-
cipalmente em dias de jogos 
de futebol”, afirmou, também 
cobrando que a fiscalização seja 
mais efetiva. 

Na opinião de Elizangela, 
apesar disso, ela acredita que a 
tendência é que haja uma me-

meiro trimestre de 2022. 
Beto Preto classificou como 

excelente o trabalho de 
adequação das instalações 
que está sendo executado. 
"Colombo em breve terá 

lhora, inclusive para a próxima 
virada de ano, até mesmo pelo 
fato de que os fogos não serão 
utilizados por entidades públi-
cas ou instituições de grande 
relevância. “Eu acredito que vai 
ter uma redução. Por exemplo, 
não tem como o prefeito aprovar 
uma lei e utilizar os fogos numa 
festividade da Prefeitura, então 
já é um começo. Eu acredito que 
a população vai continuar uti-
lizando, principalmente porque 
ainda é uma questão nova, mas 
com o tempo, acredito que a 
cultura vai mudando, as pessoas 
vão sabendo e entendendo o 
porquê de tudo isso”, comenta. 

Além das crianças, o barulho 
afeta os idosos e acamados. O 
estresse causado pelo barulho, 
inclusive, é algo que pode de-
sencadear problemas graves, 
como um infarto. 

Saúde 
animal

O u t r o 
p r o -

b l e m a 
ev iden te 

mo t ivado 
pelos fogos 

barulhentos é a 
saúde animal. 
O tiro cau-
sa estresse, 
medo; que 
por con-
sequên -
cia pode 

causar fuga; e até a morte de 
cães, gatos e pássaros, por 
exemplo. “Os animais têm uma 
audição bem fragilizada. Eles 
escutam três vezes mais do que 
os humanos”, ressalta Francielli 
Xavier Molina, coordenadora de 

Proteção Animal da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. 

Fiscalização e conscienti-
zação 

O texto da lei prevê punição 
através de multa. Para isso, 
porém, é necessária a fiscaliza-
ção. Atualmente, ela é feita pela 
Secretaria de Meio Ambiente, 
mas o principal meio para que 
estas situações sejam levadas às 
autoridades é via denúncia. “Se a 
pessoa viu alguém soltando este 
tipo de fogos, pedimos que a 
população ligue e denuncie. Nos 
finais de semana, é um pouco 
mais complicado, mas também 
é função da Guarda Municipal 
e da própria Polícia Militar 
atender este tipo de ocorrência”, 
destacou Francielli. O telefone 
da Secretaria de Meio Ambiente 
é o 3656-4849.

A equipe da pasta também tra-
balha no sentido de conscientizar 
e informar a população sobre a 
legislação. “De início, fizemos 
alguns comunicados e encami-
nhamos para igrejas e espaços 
públicos para que chegasse a 
informação até estes locais, pois 
julgamos que naquele momento 
seriam os mais necessários. 
Atualmente estamos enviando 
estes comunicados a casas de 
eventos e canchas de futebol, 
pois a maioria das reclamações 
é referente às canchas no final 
de semana, com os jogos ama-
dores”, relata. “A população 
precisa ser educada para que 
isso diminua. sabemos que a 
longo prazo isso vai funcionar, 
mas a população já tem que vir 
acostumando que isso é lei e 
que iremos estar fiscalizando”, 
encerra.

Secretário Beto Preto visita obras do Hospital São Rafael Arcanjo 

Em Colombo é lei: fogos barulhentos são proibidos

Secretário da SEICTT, Plínio Schmidt, ao lado do secretário Beto Preto e da diretora-geral do Hospital, Sabrina Strapasson, durante visita às obras de adequação do espaço. 

Fo
to

 –
 D

iv
ul

ga
çã

o

um hospital com estrutura e 
capacidade para atender uma 
demanda antiga do município 
e região", afirmou.
As autoridades foram rece-

bidas no local pela diretora-
-geral Sabrina Strapasson.  
Segundo ela, o novo Hospital 
São Rafael Arcanjo terá ca-
pacidade de ofertar serviços 
ambulatoriais, laboratoriais e 
de apoio diagnóstico. A assis-
tência ambulatorial contará 
com clínica geral, dermatolo-
gia, ginecologia, obstetrícia, 
pediatria, gastroenterologia, 
proctologia, mastologia, 
nefrologia, traumatologia 
e ortopedia, urologia, in-
fectologia, pneumologia, 
oncologia, cirurgia vascular, 
neurocirurgia, otorrinolarin-
gologia, cardiologia, entre 
outras especialidades.
Além de tudo isso, para 

o apoio diagnóstico serão 
prestados serviços como 
Tomografia Computadori-

zada, Raio X, Mamografia, 
Ultrassonografia, Ecocardio-
grafia, Eletroencefalografia, 
Eletrocardiograma e Exames 
Oftalmológicos. “O grupo 
gestor está estruturando e 
reorganizando a Unidade 
Hospitalar pensando na in-
tegralidade da assistência 
à saúde, unificando ações 
preventivas, curativas e de 
reabilitação, a fim de pro-
porcionar o acesso a todos os 
recursos tecnológicos que o 
usuário necessita”, explicou 
Sabrina.
O secretário Plínio destacou 

o empenho do grupo que 
adquiriu o imóvel onde anti-
gamente funcionava a Santa 
Casa de Colombo. “Desde a 
aquisição, o grupo vem tra-
balhando continuamente para 
transformar o antigo hospital 
em uma Unidade Hospitalar 
eficiente e inovadora, com 
equipamentos modernos de 
alta tecnologia”,



| |4 ANO 23 - EDIÇÃO 2813  •  17 DE DEZEMBRO DE 2021



ANO 23 - EDIÇÃO 2813  •  17 DE DEZEMBRO DE 2021 | |5Zoleide

Mário Eduardo 13/12
Parabéns, para o meu neto Dudu! Sonhe alto e 

voe neste novo ciclo. Sei que Deus conduzirá seus 
passos a grandes realizações. Nem acredito que o 

tempo passou assim e você cresceu tanto. Que você 
continue com muita saúde e descobrindo seu lugar 

no mundo. Felicidades!

Emanuelly Mota 03/12
Feliz aniversário, Emanuelly! Desejo que 
a alegria invada seu coração e te leve às 
grandes conquistas durante este ano. Um 

ciclo de paz, amor, alegria e muitas bênçãos 
está prestes a começar. Que você seja imens-

amente feliz.

Yuri Casari 16/12
Felicidades, Yuri! Muitas alegrias e 

surpresas boas te esperam neste ciclo 
que está começando. Você é uma pes-
soa incrível e terá um ano repleto de 

realizações. Conte comigo em todos os 
momentos. Parabéns!

Nesta semana, estive prestigiando a reinauguração da unidade do Supermercado Santa Helena no São Gabriel, que está com ainda mais 
opções para o consumidor colombense. Além de uma reforma que ampliou o espaço físico da loja, o Santa Helena passa a atender em for-
mato atacarejo, conceito que vem tendo crescimento no Brasil. Assim, o Santa Helena amplia a oferta de produtos e passa a ter um preço 
cada vez mais competitivo e econômico para o consumidor final. Desejo todo o sucesso ao meu amigo Batista e a família Santa Helena, 

um dos mais tradicionais mercados de Colombo.

Aniversáriantes

Reinauguração Supermercado Santa Helena - São Gabriel
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Atenção, contribuinte: Recupera Colombo entra na reta final

Últimos dias para o pagamento de dívidas com o município com anistia dos juros e multa

Cerca de 200 animais serão atendidos nesta última etapa do ano. 

Esta é a última semana 
para que o contribuinte co-
lombense possa aproveitar o 

Nesta segunda-feira, 13, a Se-
cretaria Municipal de Educação 
(SEMED) realizou a premiação 
do Concurso Inovação Tecnoló-
gica 2021, que avaliou trabalhos 
desenvolvidos e aplicados nas 
escolas e nos Centros Municipais 
de Educação Infantil (CMEIs) 
durante o ano de 2021.

benefício do Programa Re-
cupera Colombo, elaborado 
pela Prefeitura Municipal e 

A ação teve foco principal em 
destacar os trabalhos diferencia-
dos relativos à tecnologia com os 
alunos, levando alternativas para 
o processo ensino-aprendizagem. 
“O concurso reuniu trabalhos 
como a contação de história em 
vídeo, grupos de WhatsApp, 
grupos de Facebook, canais no 

sancionado após aprovação 
na Câmara Municipal do 
Projeto de Lei do Executivo 
n°027/2020. O programa 
contempla uma série de me-
didas que visavam minimizar 
os impactos econômicos e 
sociais causados pela pande-
mia e que, por consequência, 
impactaram as finanças do 
Município.
O Recupera Colombo ofere-

ce anistia de 100% dos juros 
e multas aplicados sobre os 
créditos tributários vencidos 
e não pagos, cuja constituição 
tenha ocorrido até o dia 31 
de dezembro de 2020. Para 
ter direito ao benefício, o 
contribuinte deve efetivar o 
pagamento à vista da dívida 
principal devidamente corri-

YouTube e outras iniciativas que 
deram uma mostra do talento dos 
nossos educadores presentes nas 
escolas e CMEI’s do Município”, 
afirmou o diretor do Departamen-
to de Tecnologias Educacionais, 
professor Fabiano Almeida.

Ao todo, foram inscritos 54 
trabalhos que estavam divididos 
em quatro categorias: Professor 
da Educação Infantil, Professor 
do Ensino Fundamental, CMEI’s 
e Escolas. Nas categorias CMEI’s 
e Escolas, a premiação foi dada 
em equipamentos (notebook e 
projetor). Nas categorias dos 
professores, a premiação foi dada 
em dinheiro, com prêmio máximo 
de mil reais.

A premiação aconteceu em um 
evento no auditório da Regional 
Maracanã, com a participação 
do prefeito Helder Lazarotto, 
do vice-prefeito e secretário de 
Educação, Professor Alcione, e 
do patrono do concurso, Sandro 
França.

gida. Poderão se beneficiar 
desta lei, os créditos lançados 
ou não, inscritos ou não em 
dívida ativa, ajuizados ou a 
ajuizar e com exigibilidade 
suspensa ou não, inclusi-
ve os contribuintes que já 
efetuaram parcelamento de 
seus débitos e efetuaram 
pagamento parcial, poderão 
obter o benefício sobre o saldo 
devedor. 
O prazo final para aderir ao 

programa é até o próximo dia 
20 de dezembro, segunda-fei-
ra. “O Recupera Colombo é o 
maior programa de descontos 
da história da cidade. É uma 
oportunidade única para o 
contribuinte ajustar seus 
débitos anteriores a 31 de 
dezembro de 2020 junto ao 

município com isenção de 
multa e juros. A arrecadação 
que o programa proporcionar 
irá se transformar em melho-
rias para toda população co-
lombense, ou seja, é o contri-
buinte ajudando o município 
de Colombo a ter condições 
de oferecer melhores serviços 
a todo cidadão”, ressaltou o 
secretário Municipal de Ad-
ministração, Ademir Garcia.
Para obter mais informações, 

os contribuintes poderão uti-
lizar os serviços disponíveis 
na Sede da Prefeitura Muni-
cipal, localizada na Rua XV 
de Novembro, nº105 ou nas 
Regionais do Maracanã (Rua 
Roberto Lambach Falavinha, 
n°150) e do Roça Grande (Rua 
Prefeito Pio Alberti, n°450). 

Educação premia trabalhos 
desenvolvidos nas escolas e CMEIs

Unidades de ensino e professores foram premiados por iniciativas educacionais que envolveram 
a tecnologia. 

Fo
to

 –
  D

ai
an

a 
N

od
ar

i/P
M

C

Fo
to

 –
 D

ai
an

a 
N

od
ar

i/P
M

C

Castra MAIS Ação chega 
ao Centro de Colombo

Nesta sexta-feira, 17, a 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, através da Equipe 
de Proteção Animal, inicia os 
atendimentos com a castração 
social pelo Programa Castra 
MAIS Ação, no bairro Sede.

As atividades serão realiza-
das nos dias 17 e 18 de dezem-
bro nesta localidade, das 8h às 
17h. Cerca de 200 animais serão 
atendidos nesta etapa.

No Castramóvel, serão aten-

didos cães e gatos e as ações 
do programa neste período 
são apenas para os animais das 
famílias inseridas no Cadastro 
Único e Bolsa Família, que 
se cadastraram para castração 
social até o dia 30 de setembro.

No próximo ano, serão 
abertas novas inscrições. Para 
mais informações entre em 
contato com a Secretaria de 
Meio Ambiente pelo telefone 
(41) 3656 4849.
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Reunião discute conclusão do Contorno Norte

Presidente da Comec, Gilson santos foi até Brasília para tratar sobre as obras do Contorno Norte de Curitiba.

O presidente da Comec, Gil-
son Santos, esteve em Brasília 
nesta semana reunido com 
o diretor-geral da Agência 
Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT), Rafael Vitale, 
tratando sobre a conclusão do 
Contorno Norte de Curitiba, no 
trecho ainda não existente e que 

deverá ligar a Rodovia da Uva 
e a Rodovia Régis Bittencourt, 
em Colombo.

A obra está prevista no con-
trato de concessão da rodovia 
Régis Bittencourt, sob respon-
sabilidade da concessionária 
Arteris, porém ainda não teve 
início e nem mesmo definição 

de traçados e apresentação de 
projetos. O contrato foi assina-
do em 2008 e tem duração de 
25 anos. “Nós já ultrapassamos 
a metade do contrato e sequer 
temos a previsão de início 
desta obra. Vale lembrar que 
ela é paga com o valor arreca-
dado pelo pedágio, ou seja, a 

população já está pagando por 
isso. E sabemos que é uma obra 
complexa e que levará tempo 
até sua conclusão. Não pode-
mos mais ficar esperando que 
algo aconteça. A importância 
desta obra para todo o contex-
to metropolitano é enorme”, 
lembrou Santos.

Segundo a Arteris, a empre-
sa trabalha na elaboração do 
Estudo de Impacto Ambiental 
– EIA/RIMA da obra, que de-
verá ser entregue no primeiro 
semestre de 2022 após atrasos 
ocasionados pela pandemia. 
“Além da questão da mobilida-
de urbana, que será amplamente 
beneficiada com esta obra, a sua 
não conclusão tem impactos 
na logística de produtos e no 
desenvolvimento da região, 
visto que as áreas ainda sem 
definição ficam congeladas 
pelo poder público e impossi-
bilitadas de receber qualquer 
empreendimento”, destacou 
o dirigente, que solicitou que 
houvesse ao menos um cro-
nograma estabelecido com as 
etapas a serem cumpridas pela 

concessionária para que a so-
ciedade pudesse compreender 
o que está sendo feito e tivesse 
informações mais assertivas.

O diretor-geral Rafael Vitale 
se comprometeu a participar 
de uma reunião presencial 
com todos os interessados, 
no início do próximo ano, na 
região, para esclarecer o que 
está sendo feito e as próximas 
etapas do trabalho e renovou o 
comprometimento e interesse 
do Governo Federal com a 
conclusão da obra.

Estiveram presentes na reu-
nião o diretor Administrativo e 
Financeiro da Comec, Rodrigo 
Stica; o Coordenador Jurídico, 
Fernando Maciel; e o assessor 
da Aspar, Maurício Uzeda.

O prefeito Helder Lazarotto 
comentou sobre o encontro em 
publicação feita no site da Pre-
feitura Municipal de Colombo. 
“Com essa obra sabemos que 
muitos problemas de acessibi-
lidade e fluxo serão resolvidos 
para os que transitam por essa 
rodovia de importante acesso”, 
afirmou.

Secretários da RMC se reúnem 
para discutir a implantação do 
consórcio de Assistência Social

Consórcio seria vinculado ao Comesp e precisa ser aprovado nas Câmaras Municipais das cidades participantes.

Mutirão foi o último do ano. Retomada acontece em fevereiro de 2022. 

Secretários municipais 
de cidades da Região Me-
tropolitana de Curitiba estão 
trabalhando em parceria 
para a implantação de um 
consórcio de Assistência 
Social, em conjunto com 
o COMESP (Consórcio 
Metropolitano de Saúde do 
Paraná). A iniciativa é im-
plantar o primeiro consórcio 
na área de Assistência Social 
do Estado do Paraná.

A criação deste consór-
cio vem sendo trabalhada 
desde abril de 2019 e neste 
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momento está em processo 
o encaminhamento do pro-
tocolo de intenções para que 
o documento seja enviado 
para as Câmaras Municipais 
das cidades consorciadas. 
Com a aprovação do pro-
jeto de lei, será mudado a 
finalidade do COMESP de 
mono  para multifinalitário. 
Além disso, também serão 
feitas alterações no estatuto 
da entidade.

Este trabalho vem sendo 
desenvolvido por um comitê 
de gestores de algumas ci-

dades. Na semana passada, 
aconteceu uma reunião de 
trabalho que contou com as 
presenças das secretárias de 
Assistência Social, Elis La-
zarotto (Colombo); Rosan-
gela Batista da Silva Duarte 
(Pinhais); Cintia Aparecida 
Batista (Piraquara); Clau-
diane Patricia Costa Rosa 
(Cerro Azul); Jonas Marcelo 
Chami e Leandro Leonel 
dos Santos Dubba (Almi-
rante Tamandaré); além da 
diretora geral do COMESP 
Daniela França Cavalcante.

Pinhais finaliza o ano 
castrando mais de 200 animais 

no Mutirão de Castração
A Secretaria de Meio Am-

biente de Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba, por 
meio da Divisão de Bem-Estar 
Animal (Dibea), realizou no 
último final de semana a última 
edição deste ano do Mutirão de 
Castração. Na ocasião, 214 cães 
e gatos foram castrados.

A ação é realizada gratuita-
mente para aqueles que se en-
quadram nas regras do progra-
ma Permanente de Castração de 
Cães e Gatos de Pinhais, sendo 
que os animais haviam sidos 
inscritos e os tutores assistiram 
a palestra educativa sobre a 
questão da guarda responsável.

O Mutirão aconteceu na 
sede da Secretaria, que dispo-

nibilizou a estrutura para os 
atendimentos dos animais, que 
passaram por uma avaliação 
completa, e na sequência, pelos 
procedimentos de pré-opera-
tório, tricotomia e castração. 
Os trabalhos foram seguidos 
segundo as recomendações 
do Conselho de Medicina 
Veterinário do Paraná, sendo 
coordenados por uma equipe 
de profissionais composta por 
veterinários, cirurgiões e auxi-
liares que estavam diretamente 
envolvidos nos procedimentos. 
Com esta ação, a Secretaria 
de Meio Ambiente finaliza os 
trabalhos de castração deste 
ano, retomando as atividades 
a partir de fevereiro de 2022.
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XV de Novembro é campeão da Copa 40 Anos da Liga

Alvinegro do Atuba foi o grande campeão da competição comemorativa da Liga de Colombo.

O capitão Du foi o responsável por erguer o troféu da Copa 40 Anos. Bitoca foi decisivo para o título do XV, com dois gols de falta na vitória por 3 a 2.

XV de Novembro e Rio Verde 
se enfrentaram no estádio Lor-
des Geraldo para a final da Copa 
40 Anos da Liga de Colombo 
de Futebol. Com casa cheia e 
uma partida eletrizante do início 
ao fim, o Alvinegro do Atuba 
conseguiu conquistar a vitória 
pelo placar de 3 a 2 e levantou 
o troféu ao fim da partida.

Antes da partida principal, 
porém, houve uma disputa 
preliminar entre funcionários 

da Semec (Secretaria Municipal 
de Esporte, Cultura, Lazer e Ju-
ventude), incluindo o secretário 
Ratinho Gotardo, que envergou 
a camisa 9, e um time formado 
por presidentes e integrantes das 
diretorias dos clubes filiados à 
Liga, contando também com 
o presidente da LCF, Ademir 
Ribeiro de Souza, o Parafa. Em 
clima festivo, as duas equipes 
empataram em 2 a 2. Dinei, 
presidente do Imperial, abriu o 

placar para o time vestido com 
as cores do Ana Terra. Dionata e 
Vanderlei viraram o placar para 
a esquadra que fardava a camisa 
do Bola de Ouro. E Rodrigues 
empatou a partida.

Findado o jogo festivo, teve 
início o duelo decisivo da Copa 
40 Anos. O início da partida foi 
bastante truncado, com ambos 
os times tendo dificuldade para 
trabalhar a bola. Assim, o jeito 
foi apostar na bola parada. Em 

cobrança de escanteio, o zaguei-
ro e capitão alvinegro Du se 
adiantou em direção à primeira 
trave e saltou, desviando a bola 
para o fundo do gol.

No início da segunda etapa, 
novamente na bola parada, 
Bitoca teve uma cobrança de 
falta lateral. O goleiro Eron se 
preparava para sair do gol em 
um eventual cruzamento, mas 
Bitoca bateu direto e surpreen-
deu o arqueiro adversário. 2 a 0 
para o XV e título quase na mão.

Mas futebol é uma caixinha 
de surpresas. Quem achou que 
o Rio Verde se entregaria, se 
enganou. Em um lance confuso 
da entrada da área, Xuxinha 
acabou acertando a bola para o 
lado do próprio gol e encobriu 
o goleiro André. Gol contra que 
manteve o Rio Verde na parada.

Após diminuir o marcador, o 
Rio Verde se lançou totalmente 
ao ataque, e perdeu em sequên-
cia três chances de gol incríveis. 
Mais uma vez, parecia que a 
tarde de festa alvinegra estava 
garantida. Outro engano. Cadu, 
o grande destaque da competi-
ção, recebeu cara a cara com 
o goleiro e deixou tudo igual.

A partida estava em um mo-
mento totalmente favorável ao 
Rio Verde. Só que o imponde-
rável faz parte do futebol. E 
em pouco mais de um minuto 
após sofrer o empate, Bitoca 
teve outra falta lateral, dessa 
vez de mais longe. O camisa 10 
arriscou o chute direto e mais 
uma vez marcou um golaço, 

desta vez fechando de vez o 
placar da final.

Premiação
O prefeito Helder Lazarotto 

participou da cerimônia de 
premiação, e foi ele quem en-
tregou o troféu de campeão ao 
capitão Du, do XV. O capitão 
do Rio Verde, Thiago, recebeu 
o troféu de vice-campeão, en-
quanto a diretoria do Ana Terra 
levou o troféu de terceiro lugar. 
O Troféu Disciplina ficou com 
a equipe do Alto da Cruz. A 
defesa menos vazada foi o 
XV de Novembro, enquanto a 
artilharia ficou dividida entre 
Cadu, do Rio Verde, e Alisson, 
do Bola de Ouro.

Ficha técnica
O XV de Novembro jogou a 

final com: André; Daniel, Du, 
Hudson e Juninho; Zé Nunes, 
Rodriguinho, Patrick e Bito-
ca; Marcelinho Amendoim e 
Wesley. Estiveram no banco 
Jack, Luciano, Moisés, Xuxi-
nha, Xuxu, Dennis, Leomar, 
Macaco e Cainho. Técnico: 
Gabriel Pereira. Presidente: 
Celso Cordeiro.

Já o Rio Verde foi a campo 
com: Eron; Eure, Mineiro, 
Pablo e Dudu; Amaral, Thiago, 
Cleiton e Didi; John e Cadu. 
No banco estavam Garça, 
Garrafa, Beto, Titi, Quirino, 
Maiquinho, Felipe Espírito 
Santo e Fabiano.  Técnico: 
Cote. Presidente: Reinaldo 
Tormes.
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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

ESPORTE

Colombo é campeão do 
Metropolitano Sub-20

XV de Novembro sai 
na frente na decisão do 

Master 45
Na manhã do último do-

mingo, 12, foi iniciada a 
decisão da categoria Master 
45 da Liga de Colombo de 
Futebol. A competição teve 
início no primeiro semestre de 
2020, mas acabou paralisada 
por conta da pandemia dias 
antes da final. Com o retorno 
das atividades esportivas, 
XV de Novembro e Gralha 
Azul foram a campo, com o 
Alvinegro do Atuba levando 
a melhor na primeira partida, 
disputada no Estádio Lordes 
Geraldo.

No primeiro tempo, No 

abriu o placar para o XV e 
Altevir ampliou o marcador 
já na segunda etapa. O Gralha 
ainda conseguiu diminuir o 
marcador, deixando tudo em 
aberto para o jogo de volta, 
marcado para o dia 19 de de-
zembro, no Estádio do Atuba.

O XV de Novembro tem a 
vantagem do empate para ser 
campeão, enquanto o Gralha 
Azul precisa da vitória. Caso 
vença por um gol de diferença, 
a decisão vai para os pênaltis. 
Caso vença por dois gols de 
diferença ou mais, o título fica 
com o Gralha.

Título inédito para o município de Colombo foi conquistado com vitória sobre o Old School.

O prefeito Helder Lazarotto com o troféu de campeão ao lado do técnico Michel Cecon. 

Michel entrega o troféu ao secretário da Semec, Ratinho Gotardo.

Alvinegro vai para o segundo jogo da final com vantagem do empate. 

Além da final da Copa 40 
Anos da Liga de Colombo, o 
futebol colombense teve no 
último sábado, 11, mais um mo-
tivo para comemorar. A equipe 
de futebol de rendimento do 
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Município conquistou o título 
do Campeonato Metropolitano 
Sub-20 de futebol de campo.

Colombo venceu a equipe 
do Old School, de Curitiba, 
pelo placar de 2 a 0, com gols 

de Chapoca e Henri. O elenco 
colombense contou com os 
seguintes atletas durante a 
campanha vitoriosa: Alexan-
dre Nowakowski, Thiago Joly, 
José Eduardo Lemos, Leonar-
do Hudson, Wellynton Paulo, 
Eduardo Simon, Luís Felipe 
Cipriano, Gustavo Henrique 
Rocha, Felipe do Espirito San-
to, Lionan Azevedo, Gustavo 
Henrique Garcia, Matheus 
Ribeiro da Silva, Vitor Ramos, 
Lucas Chiquiti Manicka, Lucas 
França, Fabricio Oliveira, Vitor 
Lara, Cristian Roque da Silva, 
Vitor Linhares Fiorese, Vinicius 
Silva, Luiz Felipe Tchorney, 
Gustavo Henrique Chaerki, 
Braian Silva, Breno Strapasson, 
Vitor Godoi, Kauã Coelho, Al-
drick Lopes, Alysson Pereira e 
Gustavo Porfirio.

A garotada foi comandada 
pelo técnico Michel Cecon e pe-
los auxiliares Dionata Lourenço 
e Geraldo Custódio. “Foi muito 
importante essa conquista. É 
o início de um novo ciclo do 
esporte de Colombo. Estamos 
reestruturando todas as modali-
dades, entre elas o futebol , em 
que reabrimos alguns núcleos 
de treinamento e já chegamos a 
duas finais”, comentou Michel, 
em referência ao vice-campe-
onato dos Jogos Abertos do 
Paraná deste ano.

O troféu conquistado pelos 
garotos colombenses foi rece-
bido pelo secretário de Esporte, 
Cultura, Lazer e Juventude, 
Ratinho Gotardo; e pelo pre-
feito Helder Lazarotto, durante 
a final da Copa 40 Anos, no 
estádio Lordes Geraldo.
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Colombo/CEP conquista terceiro lugar 
no Paranaense Sub-20 de Futsal

Novas modalidades marcam Jogos 
de Aventura e Natureza em 2021

Atletas do Santa Mônica são campeões 
brasileiros de Tiro Esportivo

Colombo ficou com mais um troféu no encerramento das competições em 2021.

Mais de 5 mil atletas fizeram parte dos Jogos de Aventura e Natureza. 

Cinco dos seis atletas da delegação do Santa Mônica conquistaram medalhas. 

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

A edição 2021 dos Jogos de 
Aventura e Natureza (JANS) 
chegou ao fim, com o término 
da etapa Lindeiros (Oeste), 
marcada pela adição de novas 
modalidades e pela inclusão do 
paradesporto. Foram cinco no-
vas modalidades: caiaque polo, 
BMX freestyle, velocross, 
patinação 5 e paraciclismo. No 
total da etapa, em dois finais 
de semana, a competição teve 
a participação de 5 mil atletas 
com disputas em 12 municí-
pios-sede.

O diretor de inovação da 
Superintendência do Esporte, 
Tiago Campos, explicou que 

o trabalho em parceria com as 
federações paranaenses teve 
o objetivo de agregar mais 
modalidades de terra, água e 
ar, que é a temática dos JANS. 
"E a inclusão do paradesporto 
também foi importante para 
que tivéssemos mais atletas na 
competição, então incluímos o 
paraciclismo", disse.

Os Jogos de Aventura e Natu-
reza, etapa Lindeiros, são uma 
ação do Governo do Paraná, 
por meio da Superintendência 
Geral do Esporte, com apoio 
das prefeituras municipais, 
e patrocínio da Itaipu Bina-
cional.

No início do mês de dezem-
bro, entre os dias 3 e 5, foi 
realizado no Rio de Janeiro 
o Campeonato Brasileiro de 
Tiro Esportivo, que contou 
com a participação de 40 
atletas de doze clubes espor-
tivos do País.
O colombense Santa Môni-

ca Clube de Campo enviou 
uma delegação com seis 
paratletas, que voltaram com 
conquistas.
Débora Campos foi campeã 

brasileira na prova P2 – Pis-

No encerramento das 
competições de 2021, o 
Colombo/CEP termina 
o ano levantando mais 
um troféu. A equipe 
comandada pela treina-
dora Dani de Quadros 
e pela auxiliar Nicolly 
Batista, conquistou o 
terceiro lugar do Cam-
peonato Paranaense 
de Futsal Feminino na 
categoria Sub-20.
O quadrangular final 

da competição foi dis-

putado em Londrina. Na 
primeira rodada, derro-
ta por 4 a 1 para as donas 
da casa. Na segunda 
rodada, derrota por 4 
a 2 diante do Foz Ca-
taratas. Para conseguir 
chegar ao pódio, o time 
colombense poderia até 
empatar contra o time 
de Marechal Cândido 
Rondon. E assim o fez. 
Colombo venceu por 2 
a 2 e trouxe mais um 
troféu para o município.

tola de Ar 10m feminino e 
bronze na prova P3 – Pistola 
25m misto – SH1.
Geraldo Rosenthal foi cam-

peão nas provas P4 – Pistola 
50m misto – SH1 e P3 – 
Pistola 25m misto – SH1. 
O atleta também levou a 
prata P1 – Pistola de ar 10m 
masculino.
Marcelo Marton foi cam-

peão brasileiro na prova 
R1 – Carabina de ar 10m 
em pé masculino – SH1 e 
vice-campeão na prova R1 – 

Carabina de ar 10m deitado 
misto – SH1.
Sérgio Vida foi vice-cam-

peão na prova P3 – Pistola 
25m misto – SH1 e terceiro 
colocado P1 – Pistola de 
ar 10m masculino – SH1. 
Joaquim Pacheco ficou em 
terceiro na prova P4 – Pistola 
50m misto – SH1. Evaniro 
de Lima também foi um dos 
participantes da competição.
Esta competição é conside-

rada a com maior atribuição 
no ranking nacional.
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Uma motocicleta Honda CG 
Fan foi recuperada na tarde da 
última segunda-feira, 13, após 
uma ação de perseguição bem 
sucedida efetuada por uma 
equipe do PPTran (Pelotão de 
Polícia de Trânsito), do 22º 
Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com informações 
da polícia, a equipe realizava 
patrulhamento referente à Ope-
ração Natal quando avistou dois 
indivíduos em uma motocicleta 
sem a placa de identificação, 
sem retrovisores e sem farol. 
Ao avistar os policiais, o con-
dutor suspeito imediatamente 
empreendeu fuga pela Avenida 
Colombo, no bairro Guaraituba.

Os suspeitos tentaram fugir 
em alta velocidade em uma área 
comercial da região, com alto 
fluxo de pessoas e veículos. 
Em dado momento, o condutor 
chegou a manobrar na intenção 
de derrubar os policiais. Na 
altura da Rua Andirá, ao fazer 
uma conversão, o comparsa 

Na tarde da última segun-
da-feira, 13, o 22º Batalhão 
de Polícia Militar (22º BPM) 
deu início à Operação Natal 
no município de Colombo. 
A empreitada foi lançada no 
Centro de Colombo, em frente 
ao Colégio Estadual Abraham 
Lincoln. “Estamos lançando 
mais uma operação para dar 
ao cidadão a segurança que 
ele necessita e merece. A Po-
lícia Militar está à disposição 
24 horas por dia”, destacou o 
comandante da unidade, Major 
Itacir Alves Pereira.

A Guarda Municipal de 
Curitiba lançou na tarde da 
última quinta-feira, 9, a Ope-
ração Natal, visando reforçar 
a segurança em diversas 
áreas da cidade, como nos 
principais eixos comerciais, 
em razão do grande volume 
de pessoas que circulam neste 
período do ano. A ação vai até 
o dia 6 de janeiro.

O esquema de segurança 
contará com o incremento de 
89 guardas municipais que 
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22º BPM lança Operação Natal

Curitiba lança Operação Natal da Guarda Municipal

Moto é recuperada após 
perseguição no Guaraituba

Lançamento da Operação Natal se deu em frente ao Colégio Abraham Lincoln, na Sede. 

GM irá trabalhar em conjunto com outras secretarias municipais para fortalecer a segurança na Capital.

Condutor já possuía passagem pela polícia e a moto tinha alerta de roubo do dia 10 de dezembro, em Pinhais.
que estava na garupa caiu da 
motocicleta. O condutor seguiu 
em fuga pela rua Campo do 
Tenente e quase colidiu com 
um carro no cruzamento com 
a rua Astorga.

Na altura da rua Ampére, 
o suspeito se desequilibrou e 
caiu com a moto, seguindo a 
fuga a pé. Neste momento, os 
policiais conseguiram realizar 
a abordagem do homem. O 
condutor não possuía CNH e já 
tinha diversas passagens crimi-
nais. Além disso, foi constatado 
que a moto possuía alerta de 
roubo do dia 10 de dezembro, 
em situação ocorrida na cidade 
de Pinhais.

O homem foi encaminhado 
ao Pronto Socorro do Alto Ma-
racanã para avaliação médica 
e na sequência foi levado à 
Delegacia do mesmo bairro. 
O suspeito que estava na ga-
rupa da motocicleta durante a 
perseguição conseguiu fugir e 
não foi mais localizado.

A PM atuará com patrulha-
mento motorizado nas princi-
pais vias de trânsito de pessoas 
e veículos, visando ampliar a 
segurança, em especial neste 
momento de festividades de 
fim de ano, em que há maior 
circulação de dinheiro por con-
ta do pagamento do 13º salário 
de grande parte da população, 
além do aumento do fluxo de 
pessoas nas lojas, bancos e 
lotéricas.

A Operação Natal foi lan-
çada simultaneamente em 
todo o Estado. Na Capital, 

o lançamento da iniciativa 
aconteceu no Parque Barigui. 
“A Polícia Militar reforçará o 
policiamento nas regiões com 
maior circulação de pessoas, 
principalmente de comércio, 
no intuito de coibir furtos e 
roubos em todo o Paraná”, ex-
plicou o comandante-geral da 
PM, coronel Hudson Leôncio 
Teixeira.

De acordo com a Polícia 
Militar, a aplicação do efetivo 
é feita conforme as análises dos 
índices criminais, nos pontos 
mais sensíveis.

durante o ano concluíram 
o curso de formação e já 
estão incluídos nas escalas 
de trabalho na região central. 
“São profissionais que não 
pararam um minuto durante 
toda a pandemia de covid-19, 
que continuam trabalhando 
muito e que merecem nosso 
agradecimento aqui, em nome 
do prefeito Rafael Greca. O 
trabalho na Operação Natal 
será importante para fortale-
cer essa retomada de serviços 

e do comércio”, disse o vice-
-prefeito Eduardo Pimentel, 
durante o lançamento da ação, 
ocorrido na Praça Rui Barbosa.

Além da atuação da Guar-
da Municipal, a operação 
promete ter a integração das 
secretarias municipais da 
Capital. “O objetivo é que 
as pessoas sintam-se seguras 
para as atividades de lazer e 
de compras”, disse o coman-
dante da GM, Carlos Celso 
dos Santos Junior.
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Curitiba e Luxemburgo discutem 
parcerias para projetos culturais

Biblioteca Pública retoma eventos 
culturais para adultos e crianças

Embaixador de Luxemburgo se reuniu com a presidente da Fundação Cultural de Curitiba para discutir parcerias.

Show da Banda Mais Bonita da Cidade marcou o encerramento do primeiro evento presencial da 
BPP pós pandemia. 

A Fundação Cultural de 
Curitiba (FCC) recebeu na 
última semana o embaixador 
do país europeu Luxemburgo, 
Carlo Krieger. Acompanhado 
de uma pequena comitiva, ele 
visitou o Solar da Cultura, no 
Centro Histórico, para discutir 
parcerias e intercâmbios de 
projetos na área cultural.

Na reunião com o diplomata, 
a presidente FCC, Ana Cristina 
de Castro, enumerou ações de 
destaque da cidade e apresentou 
espaços culturais curitibanos, 
com destaque para a Oficina de 
Música de Curitiba, o Cine Pas-

A Biblioteca Pública do Paraná 
realizou no último sábado, 11, a reto-
mada dos eventos presenciais, com 
a quinta edição da Festa Literária da 
BPP. O evento contou com atrações 
gratuitas nas áreas de literatura, 
música, cinema e artes gráficas. 
Iniciada às 10h, com uma sessão 
de cinema, a programação terminou 
no fim da tarde, com um show da 
Banda Mais Bonita da Cidade, que 
reuniu adultos e crianças no hall 
do edifício histórico localizado 
no centro de Curitiba. “A 5ª Flibi 
mostrou que a Biblioteca Pública 
do Paraná é um espaço vocacionado 
para o encontro. Contamos com a 
dedicação da equipe da BPP e com 
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seio, o Coreto Digital e o Museu 
da Fotografia. “Esse encontro 
abre uma grande oportunidade 
de cooperação internacional 
na área cultural. É um diálogo 
que pode render muitos bons 
projetos”, destacou Ana Castro. 

A presidente da Fundação 
Cultural de Curitiba sugeriu 
como possibilidade de parceria 
a Oficina de Música de Curi-
tiba, que tem calendário fixo 
anual nos meses de janeiro, 
sendo um dos maiores eventos 
do gênero no Brasil. “Vamos 
trabalhar juntos para que essas 
parcerias aconteçam. A cidade 

a presença entusiasmada do público 
que nos prestigiou e fez com que a 
festa fosse um sucesso”, destacou 
o diretor da instituição, Luiz Felipe 
Leprevost.

No momento, a BPP segue 
com os empréstimos de livros e 
pesquisas mediante agendamento. 
“E, a partir de janeiro, estaremos 
com todos os serviços abertos para 
a comunidade, inclusive com uma 
programação cultural intensa para 
as crianças em férias”, afirma o 
diretor.

A jornada cultural começou com 
a exibição da animação Procurando 
Dory (2016) e distribuição de pipo-
ca para o público. O coral Cantateca, 

de Curitiba é muito bonita e 
temos interesse em estabelecer 
relações de trocas artísticas e 
culturais”, disse o embaixador, 
que esteve no Solar da Cultura 
acompanhado de Nádia Melina, 
Assessora política e cultural da 
Embaixada de Luxemburgo.

Também participaram do 
encontro no Solar da Cultura, 
Charles Schmidt, Cônsul-Geral 
e Chefe de Missões da Embai-
xada, Andrea Vianna, Cônsul 
Honorária de Luxemburgo e o 
Assessor de Relações Interna-
cionais da Prefeitura de Curi-
tiba, Rodolpho Zannin Feijó.

mantido pela BPP, apresentou um 
repertório composto de canções 
natalinas e da música popular bra-
sileira. A programação da manhã 
terminou com uma atividade na 
rampa de entrada do prédio, onde 
crianças brincaram e pintaram com 
materiais cedidos pela Biblioteca.

Às 13h30, o professor Gui-
lherme Shibata — coordenador de 
literatura da rede de colégios Bom 
Jesus e um dos criadores do canal 
do YouTube Palavrão — ministrou 
a palestra “Por que Você Deve Ler 
Hoje?”, sobre o espaço do livro e da 
leitura no mundo contemporâneo. 
Mais tarde, às 15h, cinco autores 
de diferentes gêneros, gerações e 
bairros da cidade declamaram seus 
poemas e interagiram com o públi-
co no evento “Roda de Poetas”.m 
Encerrando a Flibi 2021, A Banda 
Mais Bonita da Cidade faz seu 
primeiro show presencial desde o 
início da pandemia.

Durante todo o dia, o público 
também teve a oportunidade em-
prestar e devolver livros, renovar 
o cadastro de leitor e visitar a 
exposição Curitiba Cultural, do 
coletivo de artistas Urban Sketchers, 
com desenhos produzidos na rua e 
que retratam espaços como Museu 
Oscar Niemeyer, Bondinho da Lei-
tura, Solar do Barão, Teatro Guaíra 
e Museu da Imagem e do Som, além 
da própria Biblioteca Pública.

Resultado do Prêmio 
Biblioteca Digital é 

anunciado
A Biblioteca Pública do 

Paraná (BPP) anunciou na 
terça-feira, 14, os títulos 
dos livros vencedores da 
segunda edição do Prêmio 
Biblioteca Digital. Criado 
para fomentar a produção e 
circulação de livros inédi-
tos no formato de e-book, 
o concurso selecionou 
obras de autores de todo o 
País em quatro categorias 
(Romance, Conto, Poesia 
e Infantil).

Os três primeiros co-
locados de cada categoria 
receberão prêmios em di-
nheiro: R$ 15 mil (primeiro 
lugar), R$ 10 mil (segundo 
lugar) e R$ 5 mil (terceiro 
lugar). Os 12 livros vence-
dores formam uma coleção 
e estão disponíveis para 
download gratuito no site 
da BPP. Nesta quinta-feira, 
16, às 19h30, os primeiros 
colocados de cada categoria 
participam de um bate-papo 
com transmissão ao vivo 
pelo canal YouTube e me-
diação do crítico Eder Alex.

O Prêmio Biblioteca Di-
gital recebeu 1.376 livros, 
que foram julgados por uma 
comissão formada por es-
critores, editores, críticos e 
professores universitários: 
Cezar Tridapalli e Otto Le-
opoldo Winck (Romance); 
Giovana Madalosso e Do-
mingos Pellegrini (Contos); 
Luísa Cristina dos Santos 
Fontes e Cristiano de Sales 
(Poesia) e Cristiane Mateus 
e Tatjane Garcia Albach 
(Infantil). O júri foi presidi-
do pelo escritor Luiz Felipe 
Leprevost, diretor da BPP.

ROMANCE

1˚ lugar: Marte em Áries, 
de Agnaldo de Assis Nasci-
mento (São Paulo – SP)

2˚ lugar: Artefato Cogni-
tivo Nº 7√log5ie, de Marcio 
Aquiles (São Paulo – SP)

3˚ lugar: Refúgio para 
Bisões, de Gabriel Eduardo 
Bortulini (Porto Alegre – RS)

CONTO

1˚ lugar: Coisas Difíceis 
de Ressuscitar, de Juliana 
Garbayo (Rio de Janeiro – 
RJ)

2˚ lugar: Agá, de Yan 
Rego (Salvador – BA)

3˚ lugar: A Última Noite 
de José Wilker, de André 
Balaio (Recife – PE)

POESIA

1˚ lugar: A Casa Mais Alta 
do Teu Coração, de Clarissa 
Macedo (Salvador – BA)

2˚ lugar: A Minha Aldeia, 
de Oly Cesar Wolf (Campo 
Largo – PR)

3˚ lugar: Na Garganta um 
Sertão Enjaulado, de Mar-
cello Silva (Chaval – CE)

INFANTIL

1˚ lugar: Conversa Sem 
Fim, de Madu Amaral (Rio 
de Janeiro – RJ)

2˚ lugar: Haicais no Jar-
dim: Um Novo Sopro no Ar, 
de Solange Firmino (Rio de 
Janeiro – RJ)

3˚ lugar: A Cigarra Circe 
Muda de Casa, de Maiara 
Knihs (Florianópolis – SC)

CULTURA
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Audi anuncia retomada da 
produção na fábrica paranaense

Parceria oficializa ampliação do 
número de famílias cadastradas no 

programa Água Solidária 
O Governo do Estado 

quer ampliar o número de 
famílias cadastradas no 
programa Água Solidária. 
O diretor-presidente da Sa-
nepar, Claudio Stabile e o 
secretário estadual da Jus-
tiça, Família e Trabalho, 
Ney Leprevost, firmaram 
na segunda-feira, 13, o 
compromisso de trabalho 
em conjunto na amplia-
ção do cadastro de mais 
famílias no programa. 
Pelo programa social da 
Sanepar, famílias de baixa 
renda têm tarifas diferen-
ciadas para água e esgoto. 
O trabalho de ampliação 
dos beneficiados contará 
com a ajuda dos Centros 
de Referência da Assis-
tência Social (CRAS) dos 
municípios.

Atualmente, cerca de 
214 mil famílias no Paraná 
estão inscritas no Água 
Solidária. Elas pagam 
R$ 11,53 para consumo 
de até 5 metros cúbicos, 
enquanto a tarifa normal é 
de R$ 43,11. Para água e 
esgoto, a tarifa social é de 
R$ 17,30, e a tarifa normal 
é de R$ 77,60 em todo o 
Estado e de R$ 79,75 em 
Curitiba.

Os critérios para a ins-
crição das famílias são: 

imóvel com área cons-
truída de até 70 metros 
quadrados, consumo de 
até 2,5 metros cúbicos por 
mês por morador no imó-
vel, renda familiar de até 
meio salário mínimo por 
pessoa. O valor da tarifa no 
programa Água Solidária 
é definido pela Agência 
Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados do 
Paraná (Agepar).

Caixa d’Água Boa 
Além da parceria para 

o Água Solidária, a Sa-
nepar e a Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho 
receberam o Prêmio Sesi 
Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) 
2021 pelo programa Caixa 
d’Água Boa, desenvolvido 
em parceria pela Com-
panhia e a Secretaria. A 
premiação reconhece ini-
ciativas que contribuem 
para o alcance dos ODS.  

Na Região Metropolita-
na de Curitiba, o programa 
está cumprindo a meta de 
instalação de cerca de 14 
mil caixas d’água em imó-
veis de famílias inscritas 
no programa Tarifa Social 
e que moram em áreas de 
rodízio no abastecimento 
de água.

Governador Ratinho Junior participou do anúncio da retomada da fábrica da Audi em São José dos Pinhais.

Sejuf e Sanepar vão trabalhar em conjunto para atender mais famílias paranaenses.

A Audi, montadora alemã, 
anunciou a retomada da linha 
de montagem em São José 
dos Pinhais, na Região Me-
tropolitana de Curitiba, com a 
produção dos modelos Audi Q3 
e Audi Q3 Sportback a partir 
de 2022. O governador Ratinho 
Junior acompanhou o anúncio, 
feito na terça-feira, 14, em São 
Paulo, pelo CEO e presidente 
da Audi do Brasil, Johannes 
Roscheck. Na ocasião, foi 
apresentado o modelo pré-série 
do Q3 Sportback, já montado 
no Paraná. “A Audi tem uma 
presença importante em um 
nicho de mercado, o que ajuda 
a consolidar o Paraná como um 
dos importantes polos automo-
tivos do Brasil e do mundo, 
com a presença de grandes 
indústrias do setor”, afirmou 
Ratinho Junior. “Estamos tra-
balhando há bastante tempo 
para a retomada da produção 
da montadora, dentro de uma 
estratégia de atração de inves-
timentos para ampliar nosso 
parque industrial e gerar mais 
empregos no Estado”, disse, 
destacando os cerca de 176 
mil empregos gerados desde 
janeiro até outubro deste ano.

Além da retomada da Audi, 
nesta semana também foi anun-
ciada a ampliação dos investi-
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mentos da DAF, que fará da 
fábrica em Ponta Grossa, nos 
Campos Gerais, uma unidade 
de exportação de caminhões, 
atendendo não apenas o mer-
cado interno, mas também o 
internacional. “O aumento da 
produção automotiva reflete 
não apenas nos empregos di-
retos dessas montadoras, mas 
também em outras indústrias 
da cadeia”, completou Ratinho.

Novos veículos
Única fábrica da multina-

cional alemã na América do 
Sul, a Audi tinha paralisado 
a produção em São José dos 
Pinhais em dezembro de 2020, 
para adequar a linha de monta-
gem para os novos veículos. A 
produção deve iniciar em me-
ados do ano que vem. “Mesmo 
em um momento desafiador, a 
empresa sempre trabalhou para 
viabilizar a fabricação nacio-
nal por acreditar no potencial 
do País e na credibilidade 
que a marca ganha na visão 
dos nossos clientes”, disse 
Roscheck. A montadora está 
negociando com o governo fe-
deral a liberação de créditos de 
IPI do programa Inovar-Auto, 
com a possibilidade de usar 
os recursos para aumentar o 
volume de produção. “Estamos 

em um processo positivo de 
negociação com o governo 
federal. O maior desafio é 
com relação ao instrumento 
legal para essa negociação, 
mas o governador Ratinho 
Junior tem nos auxiliado no 
diálogo junto ao Ministério 
da Economia. A perspectiva é 
que essa questão seja resolvida 
nos próximos meses”, explicou 
Antônio Calcagnoto, diretor 
de Relações Institucionais e 
Sustentabilidade da Audi do 
Brasil.

A Audi iniciou sua opera-
ção no Brasil em 1999, com a 
inauguração da unidade de São 
José dos Pinhais, onde foram 
produzidos os Audi A3 de 
primeira geração nacionais. A 
produção do modelo seguiu até 
2006, quando a Audi decidiu 
interromper a fabricação local.

A montadora resolveu, 
então, retomar a linha de 
montagem no País em 2012, 
quando o governo brasileiro 
instituiu o Inovar-Auto, pro-
grama de Incentivo à Inovação 
Tecnológica e Adensamento da 
Cadeia Produtiva de Veículos 
Automotores. Para isso, a 
empresa investiu cerca de 150 
milhões de euros na unidade 
paranaense, valor próximo de 
R$ 500 milhões na época.
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Governo conclui readequação da Granja 
Canguiri para abrigar Escola Agrícola 4.0

Antiga residência oficial dos governadores passa a ser polo do ensino técnico agrícola. 

O Governo do Estado con-
cluiu as obras de reparos na 
Granja Canguiri, localizada 
no município de Pinhais, nas 
proximidades da divisa com 
Colombo. O espaço agora está 

pronto para receber a implan-
tação da Escola Agrícola 4.0, 
uma promessa de campanha 
do governador Ratinho Junior, 
de utilizar a antiga residência 
oficial dos chefes do Execu-

tivo estadual visando a mo-
dernização do ensino técnico 
agrícola do Paraná.

A reforma foi coordenada 
pelo Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educacio-

nal (Fundepar) e contemplou 
serviços de reparos e pintura 
no pórtico, na guarita, na casa 
de apoio e na antiga casa do 
governador, além de melhorias 
na sala de informática, na 
caixa d’água e na passarela 
do Parque da Ciência Newton 
Freire Maia. O investimento 
foi de R$ 482 mil.

Com uma área de 27 mil 
metros quadrados, a estrutura 
vai servir de suporte para as 
atividades do Centro Estadu-
al de Educação Profissional 
(CEEP) Newton Freire Maia, 
que fica no mesmo terreno. 
Nos arredores também estão 
localizados o Parque da Ci-
ência e o Centro Estadual de 
Referência em Agroecologia, 
braço do Instituto de Desen-
volvimento Rural do Paraná 
(IDR-Paraná). Para o início de 
2022, o Fundepar deve abrir 
a licitação para um projeto 
maior, que prevê a instalação 
de painéis fotovoltaicos, de um 
sistema de captação e reutili-

zação da água da chuva, novas 
estufas e obras de ampliação 
do colégio para atender mais 
alunos.

O projeto da Escola Agrí-
cola 4.0 prevê a inclusão de 
disciplinas voltadas para a 
área tecnológica e de susten-
tabilidade, tornando o Newton 
Freire Maia o primeiro Cen-
tro de Tecnologia do Estado 
(Cetec). A unidade funcionará 
como um laboratório de práti-
cas que podem ser replicadas 
nos outros colégios agrícolas 
do Paraná.

O CEEP Newton Freire Maia 
conta atualmente com cerca de 
550 alunos de 26 municípios 
da Região Metropolitana de 
Curitiba e do Litoral. Entre 
estes, 150 são internos – os 
estudantes que vêm de cida-
des mais distantes e ficam no 
local no regime de internato. 
O colégio oferece formação 
técnica em Meio Ambiente, 
Agropecuária e Sistemas de 
Energias Renováveis.

Embaixador da Coreia do 
Sul visita vice-governador

O vice-governador Darci Piana ao lado do embaixador Lim Ki-Mo.

O vice-governador Darci 
Pianarecebeu na última segun-
da-feira, 13, o embaixador da 
República da Coreia do Sul no 
Brasil, Lim Ki-Mo. A reunião 
serviu para estreitar relações 
entre o país e o Estado do Paraná, 
visando identificar potenciais 
oportunidades comerciais. 

Durante o encontro, Piana 
apresentou um panorama da eco-
nomia local, ressaltando a força 
do agronegócio paranaense, 
como principal produtor nacional 
de frango, de mel e de cevada 
do País, e segundo colocado na 
produção de suínos, soja, milho, 
leite, aveia, entre outros. Além 
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disso, ressaltou a potência da 
indústria local. “O Paraná já é um 
grande parceiro comercial da Co-
reia do Sul, exportando produtos 
como frango e soja. Mas estamos 
buscando uma abertura para 
fortalecer esse relacionamento 
e permitir que novas empresas 
de lá alcancem nosso mercado 
e vice-versa. Como Governo do 
Estado, mediamos esse processo 
para acelerar essa movimenta-
ção”, afirmou o vice-governador.

O embaixador destacou 
a importância de ampliar as 
parcerias, especialmente no 
período de pós-pandemia. “Por 
conta da situação pandêmica, 

o intercâmbio entre essas duas 
regiões se tornou mais distante, 
mas é hora de nos preparar para o 
futuro e buscar cooperar um com 
o outro. Cada vez mais, alunos 
coreanos desejam vir ao Paraná 
para estudar. A Coreia também 
é conhecida pela sua qualidade 
educacional, então acredito que 
temos potencial para cooperar-
mos”, disse. “Empresas coreanas 
estão presentes em estados como 
Amazonas, Ceará e São Paulo. 
Queremos que Paraná seja o 
próximo destino, e precisamos 
nos conhecer melhor para fazer 
isso acontecer”, acrescentou Lim 
Ki-Mo. 

Agências do Trabalhador 
oferecem quase 11 mil 

vagas de emprego
As 216 Agências do Trabalhador 

do Paraná começaram a semana 
que antecede o Natal com 10.934 
oportunidades de emprego com 
carteira assinada. Nas agências de 
Curitiba e Região Metropolitana 
estão disponíveis 2.012 postos de 
trabalho. “Trabalho é o melhor 
programa social que existe porque 
permite que a pessoa construa a 
sua vida com o fruto do seu suor. O 
Paraná já ultrapassou 170 mil novos 
empregos neste ano e queremos en-
cerrar o ano com a economia ainda 
mais aquecida”, disse o governador 
Ratinho Junior, incentivando as 
pessoas a procurarem as agências 
de suas regiões.

O secretário estadual da Justiça, 
Família e Trabalho, Ney Leprevost, 
destacou o bom desempenho das 

agências do Trabalhador. “O Paraná 
é o Estado que mais emprega pelo 
sistema Sine, de acordo com o Caged. 
Isso ocorre porque nosso sistema 
com a rede de agências e postos 
avançados serve de modelo para o 
país”, afirmou.

Atendimento
Os interessados em alguma 

das vagas ofertadas devem buscar 
orientações entrando em contato 
com a Agência do Trabalhador de seu 
município. Na capital paranaense, a 
Agência do Trabalhador de Curitiba 
voltou a atender o público de forma 
presencial das 9h às 17h e respeitando 
todas as orientações das autoridades 
sanitárias. Para evitar aglomerações, 
a sugestão é para que o atendimento 
seja feito com horário marcado.
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Anastasia é escolhido pelo Senado 
para cargo de ministro do TCU

IBGE abre inscrição para seleção de 
206 mil trabalhadores para o Censo

Senador por Minas Gerais, Antonio Anastasia venceu escolha por larga vantagem.

Censo deve ocorrer no ano de 2022, após dois adiamentos em 2020 e 2021. 

Em todos os estados, o período de votação será referente ao horário de Brasília.

O senador Antonio 
Anastasia (PSD-MG) foi 
escolhido pelo Senado 
para o cargo de ministro 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU) recebendo 
52 votos, superando a 
senadora Kátia Abreu 
(PP-TO), que recebeu 19 
votos, e o senador Bezer-
ra Coelho (MDB-PE), 
preferido do presidente 
Jair Bolsonaro, que teve 
apenas 7 votos. Anastasia 
vai ocupar a vaga deixada 
pelo ministro Raimundo 
Carreiro, que será em-
baixador do Brasil em 
Portugal.

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
t ica (IBGE) publicou 
nesta quarta-feira, 15, no 
Diário Oficial da União, 
o edital para seleção de 
recenseadores e agentes 
censitários do Censo De-
mográfico 2022. Serão 
206.891 vagas tempo-
rárias para todo o país. 
Antes deste edital ,  o 
IBGE já tinha aberto dois 
processos seletivos, que 
foram cancelados, devido 
a adiamentos do censo. O 
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O presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco, 
destacou o processo de 
escolha. “Quero cumpri-
mentar todos os senado-
res pelo espírito público, 
pela liberdade democrá-
tica e pelo exercício da 
democracia na escolha”, 
disse.

O TCU é formado por 
nove ministros, sendo 
que seis são escolhidos 
pelo Congresso Nacional 
e três pelo presidente da 
República. Das indica-
ções feitas pelo chefe 
do Executivo, duas de-
vem ser feitas entre os 

primeiro cancelamento 
foi em março de 2020 e 
o segundo em outubro 
deste ano.

Do total  de vagas, 
183.021 serão para re-
censeador, 18.420 para 
agente censitário super-
visor e 5.450 para agente 
censitário municipal. As 
inscrições já estão abertas 
e terminam às 16h de 29 
de dezembro, sendo feitas 
de forma online pelo site 
da FGV Conhecimento, 
onde também poderão ser 

ministros substitutos e 
membros do Ministério 
Público junto ao TCU. 
Todas as indicações pre-
cisam ser aprovadas pelo 
Senado.

Segundo a Constitui-
ção, são requisitos para 
ocupar a vaga ter mais de 
35 anos e menos de 65, 
idoneidade moral, repu-
tação ilibada e notórios 
conhecimentos jurídicos, 
contábeis, econômicos 
ou de administração pú-
blica, sendo que é exigi-
do mais de dez anos de 
função ou de atividade 
profissional que exija 
esses conhecimentos.

Os ministros do TCU 
têm mandato vitalício, 
com aposentadoria com-
pulsória aos 75 anos de 
idade. O órgão auxilia o 
Congresso Nacional na 
tarefa de fiscalização das 
finanças públicas. Cabe a 
ele emitir pareceres sobre 
as contas anuais apre-
sentadas pelo Executivo, 
conduzir diligências e au-
ditorias requeridas pelos 
parlamentares e prestar 
informações solicitadas 
pelas Casas ou pelas suas 
comissões.

encontradas informações 
sobre as provas.

De acordo com in-
formações divulgadas 
pela Agência Brasil, os 
recenseadores, que são 
os responsáveis pela apli-
cação do questionário do 
Censo nos domicílios, 
terão salário variável de 
acordo com a produção. 
A carga horária semanal 
recomendável é de 25 
horas. A taxa de inscrição 
custa R$ 57,50. 

Já os agentes censi-
tários supervisores su-
pervisionam o trabalho 
dos recenseadores, com 
carga horária semanal de 
40 horas e salário de R$ 
1.700. Por fim, os agentes 
censitários municipais 
visam, entre suas atribui-
ções, garantir a cobertura 
de sua área territorial, o 
cumprimento dos prazos 
e a qualidade das infor-
mações coletadas. A carga 
horária é de 40 horas e o 
salário, de R$ 2.100. O 
valor da taxa de inscrição 
para ambos os cargos é de 
R$ 60,50.

TSE unifica horário de 
votação nas eleições de 2022

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) decidiu 
unificar o horário de 
votação nas eleições de 
2022. Sendo assim, todos 
os estados deverão seguir 
o horário de Brasília, e 
não o horário local. A vo-
tação será realizada das 
8h às 17h em todo o país. 
A decisão foi divulgada 
na última terça-feira, 14.

Com isso, nos estados 
do Amazonas, Rondônia, 
Roraima, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, em 
que o fuso é de uma hora a 
menos em relação à Bra-
sília, a votação acontece 
das 7h às 16h no horário 
local. No Acre, as sessões 
abrem às 6h e fecham 
às 15h. Em Fernando de 
Noronha, que está uma 
hora à frente, a votação 
será das 9h às 18h. “No 
registro histórico que 
tivemos nas eleições de 
2014, a diferença no ho-

rário de encerramento da 
votação, em quase todo o 
país e no estado do Acre, 
produziu interpretações, 
teorias conspiratórias e 
problemas que nós gos-
taríamos de evitar para 
assegurar a tranquilida-
de do processo eleitoral 
brasileiro”, afirmou o 
presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
Luís Roberto Barroso.

Na mesma sessão em 
que a alteração dos horá-
rios foi anunciada, o TSE 
aprovou mais três resolu-
ções para as eleições do 
ano que vem e liberou 
o impulsionamento de 
conteúdo político na 
internet durante o perí-
odo de pré-campanha, 
cr iou procedimentos 
para pedidos de direito 
de resposta e sobre fis-
calização das contas de 
partidos que vão se unir 
em federações. 
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