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Natal Solidário distribui 10 mil 
cestas de alimentos em Colombo

Acesso Saúde amplia número de 
franquias e projeta expansão em 2022

Uma iniciativa de empresários de Colombo e região, liderada 
pelo empresário e secretário de Indústria, Comércio, Turis-
mo e Trabalho, Plínio Schmidt, realizou a arrecadação de 10 
mil cestas de alimentos. As doações estão sendo distribuídas 
a famílias em vulnerabilidade social de diversos bairros de 
Colombo.  Página 03

Neste ano, o Acesso Saúde, primeira rede de clínicas populares do País, 
completou quinze anos e comemorou o aniversário com a inauguração de 
dez novas franquias em diversas regiões do País. Até o final do primeiro 
semestre de 2022, a projeção é que outras sete unidades sejam inaugura-
das, fazendo com que a marca nascida em Colombo alcance um total de 
50 unidades em todo o Brasil.  Página 04
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As matérias e textos assinados são de inteira 
responsabilidade de seus autores, não refletindo 
necessariamente a opinião deste Jornal.

Estamos encerrando 
mais um ciclo com 
a chegada do fim do 

ano. Muita coisa se passou, 
muito se fez, muito se 
ganhou ou se perdeu. Por 
outro lado, um novo ciclo 
se inicia, com muito a se 
fazer pela frente. 2021 foi 
mais um ano de provações, 
de dificuldades, mas a 
esperança predominou. É 
inegável que há um clima 
muito mais harmônico em 
nossa comunidade neste 
dezembro do que no do 
ano passado. E que assim 
seja em 2022, um ano em 
que novamente testaremos 
a união da nação indo às 
urnas e que a Copa do Mun-
do poderá ser o reparador 
destes laços patrióticos. 
Que venha 2022! Um feliz 
novo ciclo a todos! 
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OPINIÃO

EDITORIAL
FELIZ NOVO CICLO! 

Um novo ciclo para fazer diferença 

História no Jornal:
 As voltas que o terraplanismo dá

ARTIGO

ARTIGO

O ano de 2021 foi uma prova de 
superação para todos nós. A pala-
vra resiliência nunca fez tanto sen-
tido, principalmente para aqueles 

Ainda na Grécia Antiga, a hu-
manidade já sabia qual era o for-
mato da Terra. Filósofos gregos 
como Aristóteles e Eratóstenes 
conseguiram provar que nosso 

No último final de semana, 
os bairros Jardim Osasco e 
Cercadinho receberam uma 
ação social que atendeu cer-

que tiveram perdas irreparáveis. 
Neste encerramento de ano, cer-
tamente teremos momentos que 
vamos lembrar a memória de to-
das as pessoas queridas que nos 
deixaram, mas que certamente es-
tarão sempre em nossos corações. 
Por outro lado, também será 
tempo de agradecer por termos 
chegado até aqui. Os sentimentos 
de gratidão, fé e esperança pelo 
próximo ano nunca foram tão 
presentes e fortes. E eu desejo, 
especialmente, que estes sejam 
os sentimentos mais presentes e 
profundos em seu Natal e da sua 
família.
Sobre os temas que tratamos 
nesta coluna durante este ano – 
mobilidade, meio ambiente, ci-
dades, poluição, planejamento, 
urbanismo, entre diversos outros 

planeta era um globo apenas uti-
lizando cálculos e experimentos. 
Então, por que ainda existem 
pessoas que afirmam que a Terra 
é plana?
De acordo com o Instituto Questão 
de Ciência, a Igreja Católica não 
impunha o modelo terraplanista 
na Idade Média. Mesmo com al-
guns pensadores cristãos defend-
endo a teoria, a Igreja se apoiava 
nos ideais de Aristóteles, que de-
fendia uma Terra redonda em um 
modelo geocêntrico.
A ascensão do terraplanismo é 
um pouco mais recente, com vári-
os escritores ingleses e estadun-
idenses argumentando a favor no 
século XIX e XX. Nomes como 

Gilson Santos é Jornalista com es-
pecialização em Ciências Políticas 
e atual presidente da Coordenação 
da Região Metropolitana de Curiti-
ba – Comec, do Governo do Estado 
do Paraná. Contato: gilsonjsan-
tos@comec.pr.gov.br

Arthur Sureki é estudante do IFPR 
Campus Colombo e faz parte do 
projeto História no Jornal, elab-
orado pelo Jornal de Colombo em 
parceria com o IFPR, com super-
visão do prof. Tiago Dopke. 

– lembro que ao final de cada 
texto sempre busquei deixar uma 
pergunta como forma de instigar 
e provocar uma reação em cada 
um dos leitores. Lembrando que o 
nosso futuro depende de cada um 
de nós. Nós construímos um mun-
do melhor nas pequenas atitudes, 
muitas vezes corajosas, mas feitas 
pelas nossas próprias mãos. 
O ano de 2022 com certeza será 
um ano de reconstrução. Seja no 
aspecto social, econômico, emo-
cional, físico, enfim, diante de 
tudo que vivemos nesses últimos 
meses há grandes desafios para 
serem vencidos. Quando falamos 
de resiliência, trazemos todo o en-
frentamento vivenciado no perío-
do de isolamento e distanciamento 
social, do trabalho em home-of-
fice, do medo pelo contágio do 

Wilbur Glenn Voliva, William 
Carpenter e Samuel Rowbotham 
foram responsáveis por dissemi-
nar o terraplanismo quase sempre 
usando como base trechos bíbli-
cos. Em 1956, Samuel Shenton 
fundou a Flat Earth Society (So-
ciedade da Terra Plana) com o in-
tuito de propagar ainda mais esse 
modelo pseudocientífico.
Apesar disso tudo, a teoria da 
conspiração ganhou muita força 
apenas em 2014 com o livro "200 
provas que a Terra não é uma bola 
giratória", escrito por Eric Dubay. 
Atualmente, o terraplanismo (e as 
demais teorias da conspiração) se 
proliferam principalmente através 
de redes sociais como Facebook, 

vírus, da expectativa pela vacina, e 
depois pela emoção da imunização, 
do retorno às atividades e do ressur-
gimento da esperança e dos sonhos. 
De certa forma, a vida está sempre 
nos demonstrando o quanto somos 
fortes, mas também como somos 
frágeis, e que de uma hora pra out-
ra, qualquer planejamento pode ser 
cerceado. Com isso, aprendemos e 
valorizamos ainda mais cada opor-
tunidade que temos de vivermos 
um novo dia que se abre, e uma 
nova página que possamos escre-
ver. 
Portanto, quero convidá-lo mais 
uma vez a fazer que o próximo 
ano seja único e inesquecível e 
que você faça deste Natal e do Ano 
Novo momentos ressignificantes 
para essa nova história que vai 
começar.

Whatsapp e Youtube, sempre apre-
sentando pensamentos e veículos 
de mídia científicos como "falsos" 
e "manipuladores".
Aliás, esse é justamente o motivo 
de teorias como essa serem dano-
sas à sociedade. Quando a ciência 
é rotulada como mentirosa, se abre 
uma margem muito ampla para 
ignorar problemas reais como o 
aquecimento global e a falta de 
vacinação na população. Teorias da 
conspiração são mentiras fáceis de 
se acreditar, principalmente na in-
ternet, onde é muito mais simples 
compartilhar uma notícia do que 
checar se as fontes da mesma são 
confiáveis. É desta forma que elas 
perpetuam.

Papai Noel faz a alegria da criançada nos bairros 
Jardim Osasco e Cercadinho

ca de 2 mil crianças, com 
a chegada de cinco Papais 
Noel e cinco Mamães Noel 
e muita diversão, além dos 

comes e bebes, com pipo-
ca, refrigerante , cachorro 
quente, algodão doce, sor-
vete e bolo. Também foi 

realizado corte de cabelo 
gratuitamente. A iniciativa 
teve o apoio do vereador 
Cezinha Heua. 
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Em uma ação solidária encam-
pada pelo empresário e secre-
tário Municipal de Indústria, 
Comércio, Turismo e Trabalho, 
Plínio Toniolo Schmidt, em 

parceria com empresários de 
Colombo e Região, foi arreca-
dada a quantia expressiva de 10 
mil cestas de alimentos para a 
realização do Natal Solidário. 

As doações já estão sendo en-
tregues a famílias de diversos 
bairros colombenses. “Nossa 
eterna gratidão aos empresários 
que acolheram nossa sugestão 

e uniram-se nesta ação, que 
para nós reflete o que de mais 
nobre existe no ser humano, 
que é a compaixão”, afirmou 
Plínio. “Agradeço também a 
toda a equipe de voluntários 
que está ajudando e vai ajudar 
a fazer a entrega das cestas”, 
completou. A distribuição será 
concluída nesta quinta-feira, 23 
de dezembro. 

Fizeram parte do Natal Soli-
dário as seguintes empresas: 
Supermercados Rio Verde, 
Supermercados Santa Helena, 
Max Atacadista, Supermerca-
dos Almeida, Circuito Atacado 
e Varejo, Coradin Ferro e Aço, 
Sicredi, ACIC (Associação 
Comercial e Industrial de Co-
lombo), Condor Atacarejo, Al-
vorada Autopeças, Estruturar, 
Hospital São Rafael Arcanjo, 
entre outros colaboradores. A 
distribuição tem sido apoiada 
por instituições religiosas das 
regiões atendidas.

Jogo festivo
Como parte da iniciativa, 

também foi realizado um 
jogo de futebol festivo na 
Estância WS, em Colombo, 
que contou com a presença 
de atletas profissionais, como 
o meia Rafinha, atualmente 
no Coritiba; o também meia 
Giovanni, ex-Coritiba e atu-
almente vestindo as cores do 
Cruzeiro; e o atacante Bruno 
Lopes, que em 2021 jogou 
pelo Rio Branco de Paranaguá 
e pelo São Joseense, de São 
José dos Pinhais, em que foi 
campeão da segunda divisão 
do Campeonato Paranaense. 
Também esteve presente no 
evento o ídolo do Coritiba, An-
dré Ranzani, ex-lateral-direito, 
campeão brasileiro em 1985 e 
que escolheu Colombo como a 
cidade para viver. “Com muito 
prazer, com a pandemia sendo 
superada, hoje estamos rece-
bendo muitos amigos, entre 
eles o Rafinha, o André, entre 
outros, que colaboraram co-
nosco no Natal Solidário, nos 
ajudando nessa empreitada”, 
destacou Plínio Schmidt.

Ação solidária arrecada 10 mil cestas 
de alimentos em Colombo

A expressiva quantia de 10 mil cestas básicas foi arrecadada e está sendo distribuída em bairros de Colombo

Parte da equipe que contribuiu com a arrecadação e com a distribuição dos itens. O craque Rafinha foi um dos apoiadores do Natal Solidário. 
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A família Santa Helena deseja que este Natal seja tempo de união, partilha e reflexão. 
Que possamos nos fortalecer e nos inspirar para transformar o mundo num lugar melhor. 

A todas as famílias colombenses, Feliz Natal!

Audiência foi realizada no auditório da Regional Maracanã. 

O Acesso Saúde, primeira rede 
de clínicas populares do País, com-
pletou quinze anos em abril deste 
ano. Fundada em Colombo no ano 
de 2006, pelo empresário Antônio 
Carlos Brasil, a marca cresceu e 
expandiu seus negócios, ganhando 
confiança e credibilidade junto à 
população. 

Neste ano de 2021, um dos focos 
do Acesso Saúde foi o aumento 
das franquias. Foram dez unidades 
inauguradas em diversas regiões 
brasileiras, incluindo os estados 
do Pará e de Goiás, que ainda 
não possuíam unidades da rede. 

“Temos mais sete unidades em 
processo de formalização, com 
previsão para inauguração no 
primeiro semestre de 2022. A pro-
jeção é fechar o semestre com mais 
de 50 unidades”, explicou Irys 
Souza, coordenadora de franquias 
do Acesso Saúde. Outros estados 
que devem receber a marca pela 
primeira vez são o Mato Grosso, 
Tocantins e Maranhão.

Na opinião de Irys, a visão da 
empresa é um dos principais 
diferenciais para o sucesso da 
marca e, por consequência, dos 
franqueados. “Temos uma cultu-

ra em que valorizamos muito o 
nosso cliente. É um cliente que 
vem de uma carência do sistema 
público e os franqueados da nossa 
rede são comprometidos com 
esta questão. Obviamente, é um 
negócio, mas temos uma visão 
social que solidifica muito, um 
objetivo de entregar um serviço 
com qualidade para toda a popu-
lação. E quando o franqueado já 
entra na rede com essa linha de 
pensamento o sucesso é conse-
quência tanto para nós como para 
o franqueado”, avaliou. 

Quem desejar ser um fran-
queado, pode entrar em contato 
com o setor de Franchising da 
marca, através do site franquia.
acessosaude.com.br. “A partir do 
primeiro contato fazemos toda a 
apresentação do negócio e em se-
guida fazemos  algumas análises 
de perfil do franqueado”, detalha 
Irys, que é funcionária do Acesso 
há doze anos. “É um orgulho 
vermos o quanto o Acesso Saúde 
cresceu. Sentimos muito orgulho 
em fazer parte disso. Todos nós, 
funcionários, fazemos parte de 
algo que tomou uma grande pro-
porção, com muita qualidade. É 
uma coisa apaixonante”, resumiu 
a profissional.

Acesso Saúde amplia número de 
franquias e projeta expansão em 2022

Objetivo da marca é contar com 50 unidades em todo o Brasil até o final do primeiro semestre de 2022. 
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Plano Municipal de Educação é 
validado em Audiência Pública

A Secretaria Municipal de 
Educação realizou na manhã da 
última segunda-feira, 20, a audiên-
cia pública para validação do Plano 
Municipal de Educação. O evento, 
que teve sua abertura oficial às 
7h45, contou com a presença do 
vice-prefeito e secretário de Edu-
cação, Professor Alcione, além de 
representantes da Câmara Munici-
pal, das secretarias que compõem 
a Comissão de Avaliação do Plano 
Municipal de Educação (PME), 
equipe técnica, profissionais de 
educação, representantes das 
escolas e CMEI’s, e entidades e 
representantes da sociedade civil.

Durante o pronunciamento 
de abertura, Alcione falou sobre 
o processo que culminou na 
realização do Plano. “Todas as 
discussões e todos os caminhos 
que nos fizeram chegar são de 

muita importância para o futuro 
da nossa educação no Município. 
A presença dos professores e dos 
vários segmentos que aqui estão, 
vai enriquecer ainda mais o nosso 
PME, que vai traçar caminhos im-
portantes para estruturarmos ainda 
mais o setor da educação. E o que é 
melhor: estamos fazendo tudo isso 
com total abertura, transparência 
e democracia,” disse.

Após a abertura, os partici-
pantes foram divididos em quatro 
grupos. Ao final das discussões, 
foram apresentadas sugestões para 
possíveis inclusões no Plano. Após 
cumprir as etapas de avaliação da 
Equipe Técnica, ter a aprovação na 
Comissão de Avaliação, ser objeto 
de debate no fórum aberto realiza-
do nos dias 15 e 16 de dezembro, 
o PME foi, enfim, validado ao 
término da audiência pública.

LOCAL
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Pepita - 23/12 

Minha amiga Pepita! Meus 
parabéns por esta data espe-

cial, em que se inicia mais um 
ciclo em sua vida. Desejo mui-
ta felicidade, saúde e paz. Feliz 

aniversário! 

Nosso tradicional Natal 
Solidário mais uma vez foi um 
grande sucesso! Neste ano, foram 
presenteadas crianças da Vila 
Liberdade. A entrega foi realizada 
no último sábado, 18, no Colégio 
Estadual Altair da Silva Leme, 
gentilmente cedido pelo diretor 
João Thomaz Millek. O evento foi 
prestigiado pela primeira-dama e 

Aniversariante

Natal solidário Jornal de Colombo 2021
secretária de Assistência Social, 
Elis Lazarotto; pela segunda-dama 
Maria Glir; e pelo vereador Joel 
Bueno. 

Nosso mais sincero agradec-
imento a todos que colaboraram 
com a promoção desta campanha, 
em especial à Família Andri & Lóli 
Fotografia, pelo apoio de sempre na 
realização de nossas campanhas; à 

sra. Roseli, da Big Amor Eventos e 
seus deliciosos bolos (contato: 41 
98807-0006); ao Fábio e Iara, da 
Sagu Diversões (contato: 98445-
1598); à Polliana, do Empório 
Econômico; e à Virlane, que neste 
ano foi responsável pelo recolhi-
mento das cartinhas. Muito obriga-
do pela dedicação de vocês! 

Também não posso deixar de 

agradecer o Márcio Gonçalves; a 
Larissa; o Claudemir, a Silmara e 
a Karen; as nossas queridas misses 
Yasmin dos Santos Amaral (Miss 
Colombo Infantil 2022), Giovanna 
Oliveira (Miss Popularidade Infan-
til 2022) e Deborah Gaida (Miss 
Simpatia Infantil 2022); e o Papai 
Noel Adam, por doarem o seu tem-
po e carinho à esta campanha!  
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Processo seletivo tem prazo de inscrição até o dia 13 de janeiro.

O município de Colombo re-
cebeu na última sexta-feira, 17, 
os cartões do programa Comida 
Boa, realizado pelo Governo do 
Estado. O benefício começou 
a ser distribuído na última se-
gunda-feira, 20, pelos Centros 
de Referência em Assistência 
Social (CRAS), e integra o 
Programa Paraná Solidário, 
com o objetivo de contribuir 
com a erradicação da pobreza, 
garantia da segurança alimentar 

Na última quinta-feira, 16, o 
Campus Colombo do Institu-
to Federal do Paraná (IFPR) 
recebeu a visita do secretário 
de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da 
Educação (Setec/MEC), pro-
fessor Tomás Dias Sant’Ana. 
O dirigente foi recebido pelo 
diretor geral do Campus, Prof. 
Ciro Bachtold.

A visita técnica teve como 
pauta a possibilidade de apoio 
da Setec/MEC para obtenção 

e a redução da desigualdade 
social.

Aproximadamente 3 mil 
famílias colombenses que se 
encontram em situação de vul-
nerabilidade social com renda 
per capta de até R$ 200,00 
receberão o Cartão com o valor 
de R$ 80,00 para a compra de 
itens de necessidades básicas. 
O valor será creditado todo dia 
25 de cada mês.

De acordo com a diretora do 

de recursos visando a con-
clusão do bloco didático do 
Campus. “O Campus está 
otimizando os espaços dispo-
níveis com a oferta de cursos 
nos três períodos, e somente 
após a conclusão do bloco didá-
tico haverá infraestrutura para 
ampliação na oferta de cursos 
e melhoria no atendimento 
das demandas dos cursos já 
ofertados pela instituição”, 
afirmou Bachtold.

Segundo o IFPR, foi firmado 

Departamento da Proteção Es-
pecial Básica, Daniele Ferreira, 
um dos critérios utilizados é que 
as famílias contempladas não 
devem ser as beneficiárias do 
Auxílio Brasil, antigo Programa 
Bolsa Família. “A coordenação 
e a avaliação das famílias são 
realizadas pela Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e 
Trabalho, que utiliza a base 
de dados do Cadastro Único 
do Governo Federal, o qual 
indica famílias de baixa renda 
para a seleção de beneficiários 
e a integração dessas pessoas a 
programas sociais”, explicou.

Daniele destaca que o valor do 
benefício não poderá ser saca-
do. “A utilização será direta em 
estabelecimentos credenciados 
e a cada 90 dias será realizada 
uma nova avaliação, onde serão 
verificados se mais famílias 
atendem aos critérios para 
habilitação ou permanência 
no programa, ao mesmo tempo 
aqueles que não estiverem mais 
enquadrados no programa terão 
o cartão cancelado”, disse.

um compromisso entre todos os 
presentes de buscar a viabiliza-
ção de recursos para que a obra 
possa ser concluída. Também 
estiveram presentes a assesso-
ria da Setec, Ariadny Medeiros 
Ferreira; o reitor do IFPR, Prof. 
Dr. Odacir Antonio Zanatta; o 
Pró-Reitor de Planejamento, 
prof. Dr. Paulo Yamamotto; o 
diretor de Infraestrutura, Eng. 
Pierre Luis Alves; e Cesar 
Setti, representando o deputado 
federal Toninho Wandscheer.

Cartão Comida Boa começa a 
ser distribuído em Colombo

IFPR Campus Colombo recebe 
visita de representante do MEC

O prefeito Helder Lazarotto e a secretária de Assistência Social, Elis Lazarotto, acompanharam o 
início da entrega dos cartões à população colombense. 

Diretor geral do Campus Colombo, Ciro Bachtold; secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), 
professor Tomás Dias Sant’Ana; e o reitor do IFPR, Prof. Dr. Odacir Antonio Zanatta. 
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Processo seletivo para os 
cursos superiores do IFPR 
está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições 
do  Processo Seletivo para os 
cursos de nível superior do 
Instituto Federal do Paraná. No 
Campus Colombo, os cursos 
ofertados são: Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas e Tecnologia em 
Alimentos.

A seleção de candidatos será 
realizada por meio de provas 
presenciais no dia 6 de março 
de 2022. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 13 de janeiro, 
pelo site da Fundação de Apoio 
a Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (Funtef).  
O candidato deve possuir 
CPF próprio para realizar a 
inscrição.

A taxa de inscrição tem um 
custo de R$ 50. Quem tiver in-
teresse em solicitar a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição, 
deve formalizar o pedido até o 
dia 31 de dezembro de 2021. 

80% das vagas são destina-
das à inclusão social.  No Anexo 
II do edital é possível conferir 
um quadro que explica como 
é o sistema de cotas adotado 
pelo IFPR.
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Estado lança edital de conservação para 838 
km de rodovias da RMC, Litoral e Sul 

Serão investidos mais de R$ 65 milhões em aproximadamente 838km de estradas.

O Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER/PR) 
publicou na terça-feira, 21, um 
edital para conservação de 838,37 
quilômetros de rodovias da Região 
Metropolitana de Curitiba, Litoral 
e Sul do Estado. O investimento 
é de R$ 65.153.074,28, dividido 

em quatro lotes, para atender as 
rodovias estaduais da Superinten-
dência Leste do DER/PR. “São 37 
municípios contemplados em um 
único edital, beneficiando milhões 
de pessoas, incluindo moradores, 
caminhoneiros e turistas, já que 
vamos atender rodovias com 

grande movimento de veículos em 
Curitiba e Região Metropolitana, 
e no Litoral”, afirmou o secretário 
de Infraestrutura e Logística do 
Paraná, Sandro Alex. “Uma exce-
lente novidade para os curitibanos, 
em especial para os moradores do 
Abranches, é que esse contrato vai 
priorizar a PR-092, entre o Contorno 
Norte e o cemitério do Abranches, 
trecho que foi reintegrado à malha 
estadual recentemente, e que não era 
recuperado há anos. É uma demanda 
histórica de moradores e usuários”, 
acrescenta.

O edital prevê a execução de 
serviços rotineiros, como remendos 
profundos e remendos superficiais, 
selagem de trinca, fresagem, re-
perfilagem, microrrevestimento, 
melhorias no sistema de drenagem 
e na sinalização horizontal. O pra-
zo de execução é de 365 dias. “A 
maior parte da malha estadual de 
nossa Superintendência Leste está 
em condições boas, muito boas ou 

regulares. Com este investimento 
iremos recuperar os trechos que 
precisam de intervenções maiores 
e garantir a qualidade das rodovias 
pelo próximo ano, proporcionando 
segurança e conforto aos usuários, 
prolongando a vida útil do pavimen-
to”, explica o diretor-geral do DER/
PR, Fernando Furiatti.

Serão atendidos os trechos antes 
contemplados nos programas de 
conservação do DER/PR, cujos con-
tratos estão se encerrando. Colombo 
está incluído em dois dos quatro lo-
tes. No Lote A, cobrindo 221,73km 
com um investimento superior a R$ 
18 milhões (atendendo Almirante 
Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, 
Campo Largo, Campo Magro, Cerro 
Azul, Colombo, Curitiba, Itaperuçu, 
Lapa e Rio Branco do Sul;); e o 
Lote B, que cobre 182,73 km com 
investimentos de R$ 5,3 milhões 
(atendendo Campina Grande do Sul, 
Antonina, Colombo, Curitiba, Gua-
ratuba, Matinhos, Morretes, Pinhais, 

Piraquara, Pontal do Paraná, Quatro 
Barras e São José dos Pinhais).

 As empresas interessadas devem 
protocolar suas propostas e docu-
mentos de habilitação no DER/PR, 
para cada lote em que forem parti-
cipar, até 27 de janeiro de 2022. No 
dia seguinte, 28 de janeiro, às 14h, 
terá início a sessão de abertura de 
envelopes com propostas de preços 
dos lotes, no auditório do DER/PR 
em Curitiba, com transmissão ao 
vivo pela internet. Essas propostas 
serão analisadas por comissão de 
julgamento, que publicará em diário 
oficial e no portal Compras Paraná 
uma classificação, já convocando as 
participantes para a sessão de aber-
tura dos envelopes com documentos 
de habilitação.

Esta licitação acontece na modali-
dade Concorrência Pública, em que 
a vencedora é definida pela proposta 
de preço mais vantajosa para a ad-
ministração pública, e por ter toda 
sua documentação habilitada.

Sanepar fará suspensão temporária do 
rodízio na RMC entre Natal e Ano Novo

A Sanepar irá suspender 
de forma temporária o rodízio 
no abastecimento de água de 
Curitiba e Região Metropo-
litana neste fim de ano. A 
interrupção ocorre a partir de 
quinta-feira, 23, e segue até o 
dia 3 de janeiro, voltando na 
terça-feira, dia 4 de janeiro.

Nesta segunda-feira, 20, o 
nível médio dos reservatórios 
do Sistema de Abastecimento 
Integrado de Curitiba e Região 

Metropolitana (SAIC) estava 
em 66,28%. “Tomamos esta 
decisão para que as pessoas 
tenham mais conforto no fim 
do ano, quando comemora-
mos o Natal e a passagem do 
ano. Mas temos que manter os 
hábitos de uso racional porque 
a estiagem não acabou. As 
chuvas continuam abaixo da 
média e o uso da água deve ser 
feito de forma consciente, evi-
tando desperdícios”, afirma o 

diretor-presidente da Sanepar, 
Claudio Stabile.

Algumas regiões das cida-
des de Almirante Tamandaré, 
Colombo, Bocaiúva do Sul 
e Tijucas do Sul continuam 
em rodízio porque não fa-
zem parte do SAIC, mas são 
abastecidas diretamente por 
rios ou pelo Aquífero Karst, 
que continuam com vazões 
reduzidas em função da crise 
hídrica.

Paraná Cidadão faz mais de 12 mil atendimentos em Almirante Tamandaré
Almirante Tamandaré recebeu 

nesta semana as ações do Programa 
Paraná Cidadão, do Governo do 
Estado, coordenado pela Secretaria 
de Justiça, Família e Trabalho. Fo-
ram realizados 12.004 atendimen-
tos de quarta a sexta-feira (14 a 16). 
O evento encerrou as atividades 
do programa em 2021. O público 

de 2.346 pessoas teve acesso a 
diversas ações gratuitas de órgãos 
estaduais e do município em um 
mesmo lugar. O objetivo foi facilitar 
atender principalmente às pessoas 
que se encontram em vulnerabili-
dade social. “O Paraná Cidadão é 
um evento que existe para levar o 
Governo onde o povo está. Ele foi 

criado para dar um atendimento 
humanizado e personalizado aos 
cidadãos. O programa só é pos-
sível quando há uma parceria a 
Prefeitura”, explicou o secretário 
Ney Leprevost.

A feira de serviços foi realizada 
no Ginásio de Esportes Buzatão, no 
Centro de Almirante Tamandaré. 

No primeiro dia foram ofertadas 
gratuitamente a emissão de carteira 
de identidade e CPF para crianças 
e adolescentes. Nos dias seguintes, 
além de RGs e CPFs para os adultos 
também foram ofertadas 30 opções 
de serviços, como a confecção de 
carteira de trabalho; habilitação de 
seguro-desemprego; cadastro para 

diminuir a tarifa de luz e água, linhas 
de crédito para micro e pequenas 
empresas e cadastro para vagas de 
emprego. Também foram ofereci-
das orientações jurídicas de direitos 
humanos e defesa do consumidor, 
atendimentos na área de saúde e 
educação, além de atividades de 
lazer e apresentações culturais.
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Gralha Azul vence nos pênaltis e é campeão do Master 45

Em pé: Anderson, Abel (presidente), Parafa (presidente da LCF), Ratinho (secretário da Semec), Beto, Jean, Venâncio, Airton, Denilson, 
Gilmar, Ygor, Edi, Romero e Ailton Corintiano (treinador). Agachados: Torcedor, Kelly (mesária), mascote, Gordo, Zé Elias, Deinha, Chico, 
Tunga, Nedo, Nando, Vagninho, Joliver, Wellington e Ney (massagista). 

O Gralha Azul reverteu o resultado negativo da ida e faturou o título nas penalidades. 

XV de Novembro ficou com o vice-campeonato da categoria.

O trio de arbitragem, junto da equipe de mesários e do presidente da Liga de Colombo, Parafa Ribeiro.

Na manhã do último domin-
go, 19, aconteceu a partida 
que encerrou a temporada 
do futebol colombense. No 
Estádio do Atuba, XV de 
Novembro e Gralha Azul se 
enfrentaram pela segunda par-
tida da final do Master 45 da 
Liga de Colombo de Futebol. 
A competição havia iniciado 
em 2020, mas foi paralisada 
justamente antes da decisão.
Na primeira partida, o XV de 

Novembro havia vencido por 
2 a 1 e tinha a vantagem do 
empate. A igualdade seguia no 
placar até os 46 do primeiro 

tempo, quando Nando arris-
cou o chute rasteiro de fora da 
área e colocou o Gralha Azul 
na frente.
No segundo tempo, o Alvi-

negro do Atuba tentou buscar 
o empate que lhe daria o título, 
mas o goleiro Romero estava 
em um dia inspirado e fez pelo 
menos duas defesas espetacu-
lares em lances certos de gol.
Com a vitória do Gralha 

por 1 a 0, a decisão foi para 
os pênaltis. O Gralha Azul 
foi perfeito e acertou quatro 
cobranças. Já o XV acertou 
duas e perdeu outras duas, 

sendo que a decisiva foi de-
fendida por Romero, um dos 
heróis do dia. Ao término da 
final, ele recebeu o troféu de 
destaque da partida. O capitão 
e artilheiro Nando foi o res-
ponsável por erguer a taça de 
campeão do Master 45.
O Gralha Azul jogou com 

Romero; Joliver, Gilmar, 
Ygor e Denilson; Tunga, 
Vagninho, Chico e Deinha; 
Nando e Venâncio. Técnico: 
Ailton Corintiano. No banco 
ainda estavam Gian, José, 
Welington, Edi, Genivaldo 
e Airton.
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Atleta de Colombo vence 
prova de rua em Pinhais 

Membros da delegação dos Jogos de 
Integração do Idoso recebem medalhas

Beach tennis e bodyboard abrem 
competições do Verão Paraná no Litoral

As competições da temporada 
do Verão Paraná - Viva a Vida 
2021/2022 já começaram no Litoral 
do Estado. As primeiras foram 
de beach tennis e de bodyboard, 
que movimentaram cerca de 800 
atletas, somando todas as etapas 
de ambos os esportes. Durante 
a temporada ocorrerão eventos 
esportivos e de lazer dentro do 
calendário da etapa Litoral dos 
Jogos de Aventura e Natureza 
promovidos pela Superintendên-
cia Geral do Esporte do Paraná. 
“Todos os fins de semana teremos 
dois grandes eventos esportivos, 
além de pessoas que vão trabalhar 
na orla para atender a população, 
com danças e shows de artistas de 
circo, levando entretenimento para 
os veranistas. É um planejamento 
completo pela área de esporte”, 
disse o superintendente-geral do 
Esporte, Helio Wirbiski.

Dentre as competições no fim 
de semana de estreia, aconteceu o 
Pan-Americano de beach tennis, 
com a participação de atletas do 
Brasil, Argentina, Paraguai, Bolí-
via, Chile, Aruba e Curaçao. Seis 
atletas que jogaram nas areias do 
litoral paranaense estão entre os 
10 melhores do mundo.  "É uma 
satisfação ver as areias de Caiboá 
lotadas com mais de 400 atletas, em 
20 quadras. Nada melhor que um 
torneio deste nível para inaugurar 
este verão que promete muito nas 
praias do Paraná", afirmou o coor-
denador da Federação Brasileira de 
Beach Tennis, Jeferson Pinto.

No domingo também aconte-

ceu as finais do bodyboard na praia 
Brava de Matinhos, com oito cate-
gorias, duas a menos que na etapa 
de Caiobá, que teve a categoria de 
apresentação, Legends, acima de 
45 anos; e o drop-knee. Do circuito 
inteiro, somando as três etapas, 
houve aproximadamente 300 ins-
crições, uma média de 100 atletas 
por evento. "É muito bom estar em 
parceria com o Governo do Estado 
porque há suporte na etapa de pre-
miação, com medalhas e troféus e, 
além disso, todos os atletas recebem 
brindes. Isso engrandece o evento”, 
disse o presidente da Federação de 
Bodyboard, Luis Renato Angelis.

Calendário
Dentro dos Jogos de Aventura 

e Natureza, que estão inseridos no 
quadro de competições do Verão 
Paraná - Viva a Vida, haverá, no 
fim de semana de 7 e 8 de janeiro, o 
Cross Game - competição e crossfit 
na areia; de 12 a 15 o Campeonato 
Brasileiro de Handebool de areia, 
com mais de 10 estados participan-
do; e no final de semana seguinte o 
campeonato brasileiro de Freestyle 
e o paranaense de futevôlei.

No último fim de semana de 
janeiro haverá o Campeonato 
Paranaense de Vôlei de Praia, 
com as categorias de 16 anos até a 
especial - livre. No primeiro fim de 
semana de fevereiro será realizada 
a classificatória para o mundial de 
vôlei escolar. Na segunda semana 
acontece o mundial de beach tennis 
individual, que terá mais de 400 
atletas.

Paulo André, Rodrigo da Silva e Iamm Guylherme representaram Colombo na disputa ocorrida 
em Pinhais.

Equipe da Semec e participantes dos Jogos da Integração foram prestigiados pelas autoridades locais

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

O atleta colombense Paulo 
André conquistou no último dia 
12 de dezembro a prova dos 5k 
masculino da Corrida Rústica de 
Pinhais. O corredor conseguiu 
vencer a disputa com o tempo de 
16'10. Na prova dos 10km mascu-
lino, o também colombense Iamm 
Guylherme ficou com a medalha 
de bronze, com o tempo de 34'25. 

Na manhã da última segunda-
-feira, 20, o prefeito Helder Laza-
rotto; a secretária de Assistência 
Social, Elis Lazarotto; e o secretário 
de Esporte, Cultura, LAzer e Juven-
tude, Ratinho Gotardo, participaram 

Fo
to

 –
  D

iv
ul

ga
çã

o

Fo
to

 –
  D

iv
ul

ga
çã

o/
Se

m
ec

 

Fo
to

 –
  Y

ur
i C

as
ar

i

Ambos foram acompanhados 
pelo treinador Rodrigo da Silva.

Esta foi a décima edição da 
Corrida Rústica de Pinhais. Pro-
movida pela Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer (Semel), a prova 
foi percorrida nas distâncias de 
5Km e 10Km, em um percurso 
totalmente plano. A edição deste 
ano contou com a participação 

da entrega de medalhas aos inte-
grantes das equipes dos Serviços 
de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV), que repre-
sentaram Colombo na 15ª edição 
dos Jogos de Integração do Idoso, 

de mil corredores. A saída da 
prova aconteceu no Centro de 
Formação dos Profissionais da 
Educação (Cenforpe), localizado 
no Weissópolis. 

A prefeita Marli Paulino pres-
tigiou a corrida, inclusive como 
corredora. “A Corrida Rústica 
de Pinhais se tornou uma prova 
importante do município e que 
recebe a participação de pessoas 
de diferentes cidades. Este evento 
sem sombra de dúvida é um gran-
de evento esportivo que divulga o 
nome de Pinhais e a cada ano está 
se consolidando na categoria”, 
afirmou a prefeita.

A Corrida Rústica concedeu 
premiação aos cinco primeiros 
colocados das categorias Mas-
culino 5Km, Masculino 10Km, 
Feminino 5Km e Feminino 
10Km, que também receberam 
troféus. A prova também teve um 
cunho social, pois os participantes 
doaram um brinquedo novo que 
será destinado à Campanha Natal 
Solidário de Pinhais, organizada 
pela Secretaria Municipal de As-
sistência Social (Semas).

disputados no mês de outubro na 
cidade de Guaratuba. Em parceria 
com a Secretaria de Assistência 
Social, a equipe da Semec realizou 
os treinamentos sob a orientação dos 
profissionais de educação física. 
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Biblioteca Municipal Rui Barbosa recebe exposição de pequeno artista local

Carnaval em Curitiba será 
celebrado em formato virtual

Exposição do MON vence etapa regional de concurso de arquitetura
Felipe Hubert, de 10 anos, produziu desenhos com personagens famosos dos desenhos animados.

Exposição apresenta a presença paranaense em projetos premiados de arquitetura nos últimos 60 anos.

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

O Carnaval 2022 de Curitiba será 
novamente celebrado de forma virtual. 
A decisão pelo formato digital da festa 
popular foi tomada na terça-feira, 21,  pela 
Fundação Cultural de Curitiba (FCC), em 
atendimento ao pedido da Liga das Escolas 
de Samba e Blocos Carnavalescos de 
Curitiba e Região Metropolitana.

Em setembro a FCC lançou edital de 
apoio às comunidades carnavalescas da 
cidade deixando o formato dos projetos 
flexível, podendo ser tanto virtual como 
presencial, dependendo do cenário da 
pandemia. “O apoio às nossas tradicionais 
escolas de samba e à economia criativa 
que gira em torno da festa popular está 

A Biblioteca Pública 
Municipal Rui Barbosa, 
localizada no Centro de 
Colombo, recebeu na 
última semana mais uma 
exposição de um artista co-
lombense. Felipe Hubert, 
de 10 anos, teve a opor-
tunidade de apresentar no 
espaço 15 quadros de sua 
autoria, tendo como prin-
cipal temática personagens 
de desenhos animados 
famosos.
Felipe é estudante do 5º 

ano do Colégio Dom Bos-
co de Colombo e aplicou a 
técnica do desenho à mão 
livre sobre papel, amplia-
ção e memória fotográfica 
com o uso de lápis de cor 
e grafite. “Seus desenhos 
são de traços bem defini-
dos, com muitos detalhes 
e coloridos, transmitem 
a energia de um menino 
curioso, autodidata e com 
decisões próprias”, desta-
cou a diretora da Bibliote-
ca, Ângela Mottin.

A exposição “Concurso 
como Prática: A Presença 
da Arquitetura Paranaense”, 
apresentada pelo Museu Os-
car Niemeyer (MON), foi 
vencedora na Premiação IAB 
2021 – Edição do Centenário, 
categoria Cultura Arquitetô-
nica. Os premiados na etapa 
regional da competição foram 
anunciados na última semana. 
“Mais do que um referencial 
da arquitetura, o MON é o 
reflexo dos que aqui passam: 
artistas, curadores, público, 
por isso não poderia haver ins-
tituição mais apropriada para 

SÚMULA DE REQUERIMEN-
TO DE LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO

Mauá Industria de Tintas Ltda, 
CNPJ 03.660.894/0001-34 torna 
público que irá requerer ao IAT, a 
Licença de Operação para Unidade 
de recebimento, triagem, segrega-
ção, e acondicionamento de resídu-
os sólidos não perigosos para fins de 
tratamento e destino final in loco, 
transportadora de resíduos classe I e 
II a ser implantada na Rua Giovani 
de Abreu Bianchini, 544 – Bairro 
Mauá- Cidade: Colombo/PR.

Além dos familiares que 
prestigiaram a abertura 
da exposição, ocorrida o 
último dia 15, também 
estiveram no local o pre-
feito Helder Lazarotto; a 
diretora do Departamento 
de Cultura, Marinei Vi-
dolin; e a Diretora Geral 
da Secretaria Municipal 
de Educação, professora 
Luciane Dala Valle.
Os desenhos estarão ex-

postos no local até feverei-
ro de 2022.

a realização desta exposição”, 
disse a diretora-presidente da 
instituição, Juliana Vosnika. 
“O reconhecimento do Prêmio 
justifica a busca incessante do 
MON em trazer cada vez mais 
visitantes para a fruição de 
conhecimento, beleza e refle-
xão promovida pelo Museu”, 
acrescentou.

As premiações acontecem 
em duas etapas: a primeira é 
a seleção estadual/regional, 
organizada pelos departamen-
tos, com resultados já divul-
gados e a segunda etapa, com 
coordenação nacional, será 

finalizada em janeiro de 2022.
A exposição, inaugurada 

em setembro no MON, foi 
o resultado de uma pesquisa 
que levantou a presença do 
Paraná com projetos premia-
dos nos concursos nacionais e 
internacionais de arquitetura 
realizados nas últimas seis 
décadas.

Com curadoria da arquiteta, 
pesquisadora e professora Eli-
sabete França, a mostra apre-
sentou uma linha do tempo 
com 252 premiações em 165 
concursos, com a participação 
de 402 profissionais. 

garantido. Embora a pandemia em Curi-
tiba esteja controlada, vamos seguir o 
caminho da prudência", disse o prefeito 
Rafael Greca.

O carnaval curitibano chegou a reunir, 
nos últimos anos, até 2019, mais de 40 
mil pessoas nos dois dias de desfiles na 
Avenida Marechal Deodoro. O pedido da 
Liga das Escolas de Samba pelo formato 
digital do Carnaval tem respaldo do Comi-
tê de Técnica e Ética Médica da Secretaria 
Municipal da Saúde de Curitiba.

O edital do Fundo Municipal da Cultura 
contemplou oito escolas de samba e três 
blocos carnavalescos. O valor total do 
edital foi de R$ 600 mil e assim como 
na edição anterior, o Carnaval 2022 será 
celebrado com exibições virtuais dos 
aprovados. Os vídeos produzidos serão 
transmitidos nos dias do Carnaval pelas 
redes sociais da Prefeitura, da FCC e tam-
bém no Coreto Digital do Passeio Público.
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Na noite da última quinta-
-feira, 16, policiais militares do 
22º Batalhão de Polícia Militar 
recuperaram um Renault Me-
gane minutos após o veículo 
ter sido levado em um assalto 
à mão armada, em Colombo.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, uma equipe da Ro-
tam (Rondas Ostensivas Tático 
Móvel) fazia patrulhamento 
quando um homem se dirigiu 
até a viatura informando que 
seu carro havia sido roubado. 
Segundo o relato da vítima, 
um indivíduo portando um 
revólver lhe deu voz de assalto 
e levou o veículo.

De imediato, os militares 
deram início às buscas na 

Na manhã do último domin-
go, 19, no bairro do Paloma, em 
Colombo, a Polícia Militar foi 
acionada para atender um ho-
micídio de um homem que teria 
sido morto por arma branca. 
No local, foi encontrada uma 
mulher que admitiu a autoria, 
relatando que teria deixado 
seus filhos sob os cuidados de 
um homem que ela identificou 
pelo nome, não informando 
maiores detalhes a respeito 
do rapaz.

De acordo com as informa-
ções, ela relatou aos policiais 
que sua filha de apenas dois 

Durante o ano de 2021, a Polícia 
Militar se destacou pelo número de 
operações de inteligência realizadas 
e também por medidas e investi-
mentos efetuados pelo Governo do 
Estado no âmbito da corporação. 
“Não medimos esforços para bus-
car melhorias aos nossos policiais. 
Temos avançado em estrutura e 
equipamentos e agora também fo-
camos em dar melhores condições 
de trabalho a esses profissionais”, 
afirmou o comandante-geral da 
Polícia Militar do Paraná, coronel 
Hudson Leôncio Teixeira

Dentre os principais investimen-
tos que a Polícia Militar recebeu no 
ano está a aquisição de 155 motoci-
cletas BMW, modelo G850 GS, que 
já foram entregues no mês de novem-
bro. Junto com elas, também foram 
entregues capacetes e EPIs, no valor 
de mais de R$ 1 milhão. O valor de 
cada veículo com os equipamentos 
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Mãe mata suspeito de estuprar filha

Operações e investimentos são 
destaques da PM em 2021

PM recupera veículo 
minutos após assalto 

em Colombo

Espécie de adaga foi utilizada na morte do homem, 
suspeito de ter abusado de uma criança de dois anos. 

Renovação da frota de motocicletas da Polícia Militar do Paraná esteve em evidência 
neste ano. 

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

O Renault Mégane foi recuperado após ação rápida da polícia. 
região. Minutos depois, os 
policiais foram informados que 
o carro possuía rastreamento e 
que estaria parado na Rua Feli-
pe Camarão, no bairro Guarani.

Ao chegar ao local, os mi-
litares localizaram três indiví-
duos que já estavam retirando 
peças do automóvel. Os três 
foram devidamente abordados 
e após buscas no local uma arma 
de fogo, revólver cal. 38 com 
quatro munições intactas, foi 
localizada e apreendida.

Posteriormente, a vítima re-
conheceu o suspeito como autor 
do roubo. Diante do flagrante, 
todos os envolvidos foram 
encaminhados à Delegacia de 
Polícia Civil do Alto Maracanã.

anos foi encontrada chorando, 
reclamando de dores nas partes 
íntimas. A mulher questionou o 
homem a respeito do ocorrido 
e este, segundo ela, admitiu o 
abuso. Foi então que a mulher 
utilizou uma faca para atacá-lo, 
levando o homem a óbito após 
os golpes.

Diante dos fatos, foram 
acionadas a Polícia Civil e o 
Conselho Tutelar que realizou 
o acolhimento das crianças. A 
mulher foi presa em flagrante e 
conduzida à Delegacia do Alto 
Maracanã para os procedimen-
tos cabíveis.

foi de R$ 81.894,79 e o investimento 
total foi de R$ 12.693.692,45.

Os militares estaduais também 
puderam se aperfeiçoar ao longo 
do ano com diversos cursos, como 
o de Operações Especiais, com 12 
formandos; o de Controle de Dis-
túrbios Civis, com 65 formandos; 
Especialização em Cinotecnia, com 
35 formandos; e o de Rondas Osten-
sivas de Natureza Especial, com 49 
formandos.

Além disso, o Governo do Estado 
deu continuidade aos trâmites do con-
curso público para preenchimento de 
2,4 mil novas vagas para soldado, 
sendo 2 mil para a Polícia Militar 
e 400 para o Corpo de Bombeiros. 
Neste momento a fase é de entrega 
dos resultados do Exame de Sanidade 
Física. Além do concurso, houve a 
implantação da Escala Extrajornada 
Voluntária aos policiais militares. 
Neste segundo semestre os policiais 

puderam fazer até quatro escalas 
extras por mês, cada uma de seis 
horas, ao custo de R$ 180,00 cada. 
Com a adesão gradativa, foi possível 
ampliar o policiamento nas cidades.

Em relação às operações, ao 
longo dos meses foram feitas 
várias edições da operação Fecha 
Quartel e da Operação Tríade, 
coordenadas pelo Subcomando-
-Geral da PM, com o objetivo de 
reduzir crimes, principalmente ho-
micídios, e reforçar as unidades de 
área com equipes especializadas 
em patrulhamento tático. Também 
houve edição da Operação Maré 
Alta no Litoral do Estado, que 
antecede as ações da Operação 
Verão.

Houve diversas operações de 
cumprimento de mandados judi-
ciais contra o crime organizado, 
para desmantelar estruturas que 
alimentavam o tráfico de drogas 
e coordenava furtos, roubos e ho-
micídios. Entre elas a Operação Os-
tentação, Marco Zero e Alcântara. 
Apenas na Operação Ostentação, 
que aconteceu em novembro, por 
exemplo, 15 pessoas foram presas. 
A organização criminosa alvo da 
PM coordenava o tráfico de drogas 
e usava “laranjas” para mascarar o 
patrimônio de veículos de luxo e 
propriedades, avaliados em cerca 
de R$ 4 milhões. Foram apreen-
didos 35 armas de fogo, cinco 
automóveis de luxo, uma moto 
e dezenas de munições. Os man-
dados judiciais foram cumpridos 
em Pinhais, Piraquara (região de 
maior atuação do grupo) e Litoral.
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Corpo de Bombeiros faz mais de 9 mil 
orientações e 15 resgates no Litoral

Governador sanciona lei que moderniza 
as fiscalizações administrativas da PCPR

O curso de formação técnico profissional da PCPR é o primeiro do Brasil com nível de pós-grad-
uação. 

Legislação anterior era de 1970 e passou por uma atualização sancionada pelo governador 
Ratinho Junior.

O Corpo de Bombeiros do 
Paraná fez, no primeiro final 
de semana do Verão Paraná - 
Viva a Vida 2021/2022 mais 
de nove mil orientações e 15 
resgates na água no Litoral. No 
período foi ainda registrado um 
afogamento leve. Em ambos 
os dias foram feitas 2,6 mil 
advertências e localizadas 24 
crianças que se perderam. O 
balanço de atendimentos com-
preende o sábado e o domingo 
(18 e 19 de dezembro).

De acordo com a porta-voz 
do Corpo de Bombeiros no 
Litoral, tenente Ana Paula 
Inácio de Oliveira Zanlorenzzi, 
apenas nos dois dias foram 
registrados 16 atendimentos, 
sendo 15 resgates (situação em 
que as vítimas saíram ilesas) 

O governador Ratinho Junior 
sancionou nesta segunda-feira, 
20, a lei 20.936/2021 que mo-
derniza as fiscalizações e servi-
ços administrativos da Polícia 
Civil do Paraná (PCPR), além 
de unificar as taxas legais sob o 
nome de Taxa de Fiscalização e 
Serviço (TFS).

A PCPR realiza um trabalho 
de polícia administrativa, fisca-
lizando estabelecimentos que 
possam trazer riscos à sociedade. 
As fiscalizações acontecem em Fo
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e um afogamento leve (em 
que a vítima foi encaminhada 
para atendimento médico). “A 
maioria das ocorrências foram 
na região de Matinhos e, na 
maior parte dos casos, as pes-
soas apresentavam algumas 
dificuldades para sair da água, 
mas como estavam na faixa 
protegida por guarda-vidas fo-
ram resgatadas ilesas. No caso 
do afogamento, o veranista 
estava em uma área que não 
tinha a proteção das equipes do 
Corpo de Bombeiros, e mesmo 
assim os profissionais foram 
acionados, atuaram e a pessoa 
foi salva”, explicou.

O dado mais expressivo 
foi o de orientações (9.280). 
Segundo a tenente Ana Pau-
la, esta é a situação em que o 

diversos locais como lojas de 
fogos de artifício, indústrias de 
produtos químicos, hotéis, par-
ques, eventos, academias e jogos. 
Envolvem, ainda, atividade de 
segurança patrimonial e extração 
florestal.

O órgão é responsável por 
emitir alvarás, certificados e re-
latórios de vistoria. Com a lei, a 
PCPR otimiza o controle e presta-
ção de serviços aos contribuintes 
da TFS. A nova legislação ainda 
cria mecanismos de punição 

guarda-vidas é procurado pelo 
banhista para ser orientado, 
para sanar dúvidas sobre o 
significado das bandeiras, 
sobre corrente de retorno e/ou 
condição do mar, entre outras. 
As advertências (2.679) são 
alertas emitidos pelos guarda-
-vidas ao banhista que se colo-
ca em um local de risco como, 
por exemplo, se distancia da 
areia em direção ao fundo do 
mar. “O Corpo de Bombeiros 
faz um grande trabalho de 
prevenção, por isso somos 
chamados de guarda-vidas, 
e isso reflete nos números de 
orientações e de advertências, 
que, consequentemente, refle-
te positivamente nos números 
de resgates”, afirmou a tenente 
Ana Paula.

como multa, suspensão e cassa-
ção de alvará aos contribuintes 
(pessoas físicas ou jurídicas) que 
não cumpram com os requisitos 
necessários.  

A modernização é resultado 
da atualização da legislação tri-
butária de 1970 e está dentro do 
âmbito das mudanças da adminis-
tração pública. O avanço permite 
atualizações de nomenclatura e 
atividades, trazendo mais clareza 
aos policiais civis que atuam nas 
fiscalizações e rapidez ao traba-
lho prestado à sociedade.

A receita das TFS previstas 
nesta lei serão destinadas exclusi-
vamente para subsidiar os custos 
da Polícia Civil decorrentes do 
exercício do poder de polícia e 
serviços previstos na legislação, 
devendo compor fonte específica 
e exclusiva no âmbito do Fundo 
Especial de Segurança Pública 
do Estado do Paraná. “Essa 
modernização é uma reestrutu-
ração para que as necessidades 
atuais sejam supridas, trazendo 
exatidão e rapidez aos trabalhos 
de fiscalização”, destacou o 
delegado-geral da PCPR, Silvio 
Jacob Rockembach.

Escola Superior da PCPR forma 
203 novos policiais civis em 2021

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) formou 17 novos escri-
vães de polícia na Escola Superior 
da PCPR, em Curitiba. Com esta 
formatura, a PCPR fecha o ano 
de 2021 com 203 novos policiais 
civis, já atendendo a população em 
unidades de todo o Estado.   

O curso de formação técnico 
profissional da PCPR é o primeiro 
do Brasil com nível de pós-gradu-
ação. Os novos policiais civis saem 
da Escola com o título de especia-
lização em Ciências Criminais de 
Polícia Judiciária. “São pessoas 
altamente qualificadas, com gra-
duações em diversas áreas. Temos 
confiança de que os novos policiais 
contribuirão para a constante me-
lhoria da qualidade dos serviços 

prestados à sociedade", afirmou 
o delegado geral da PCPR, Silvio 
Jacob Rockembach.  

Os novos policiais civis têm 
formação prévia em diferentes 
cursos de nível superior, como 
direito, jornalismo, administração, 
relações internacionais, química, 
entre outros.   

O curso de formação teve 990 
horas/aula práticas e teóricas. Du-
rante esse período, os alunos pas-
saram por um intenso treinamento 
dividido em 80 matérias. Entre 
as disciplinas ministradas estão 
noções sobre legislação, gestão de 
atendimento ao público, investi-
gações policiais, uso legal da arma 
de fogo, operação policial, práticas 
cartorárias, entre outras.

SÚMULA DE RECEBIMEN-
TO DE LICENÇA DE PRÉVIA

Mauá Industria de Tintas Ltda, 
CNPJ 03.660.894/0001-34 torna 
público que recebeu do IAT, a 
Licença Prévia para Unidade 
de recebimento, triagem, segre-
gação, e acondicionamento de 
resíduos sólidos não perigosos 
para fins de tratamento e desti-
no final in loco, transportadora 
de resíduos classe I e II a ser 
implantada na Rua Giovani de 
Abreu Bianchini, 544 – Bairro 
Mauá- Cidade: Colombo/PR.
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Nova lei assegura reajuste 
no piso do salário mínimo 

regional do Paraná em 2022

Atividades do Detran no Verão 
Paraná do Litoral incluem 
educação, serviços e jogos

Com a chegada da tem-
porada de férias, o Departa-
mento de Trânsito do Paraná 
(Detran-PR) dá início às 
ações do Verão Paraná – 
Viva a Vida 2021/2022. A 
operação reúne serviços e 
atividades de diversos ór-
gãos estaduais em pontos 
do Litoral, levando mais 
comodidade e praticidade 
aos veranistas. “Nossas 
equipes estarão prontas para 
atender veranistas e mora-
dores locais com serviços 
diversos e atividades de 
conscientização e educação 
para o trânsito. As ações 
serão feitas em Matinhos, 
Guaratuba e Pontal do 
Paraná, em pontos, dias e 
horas específicos, sempre 
priorizando o fácil acesso da 
população”, comenta o dire-
tor-geral, Wagner Mesquita.

Na tenda Detran Educa, 
montada junto à estrutura 
da Superintendência de Es-
portes em Ipanema, Caiobá 
e Guaratuba, o Detran-PR 
estará com atividades de 
educação de trânsito para 
adultos e crianças, trazen-
do noções e aprendizados 
sobre o trânsito. Os con-
ceitos serão apresentados 
por jogos como o tabuleiro 
gigante, que ensina atitudes 
importantes para um trânsito 
mais seguro; a Trânsitoleta, 
que traz a adultos e crianças 
perguntas e curiosidades 
sobre o tema trânsito; e o 
Quiz (pelo tablet), que ajuda 
a otimizar a compreensão 
sobre o assunto.

Além dos jogos, serão 
disponibilizados dois pontos 

de atendimento, um na orla 
de Guaratuba e outro na orla 
de Caiobá, em Matinhos. 
Nos dois locais o cidadão 
contará com orientações so-
bre o novo portal do Detran; 
sanar dúvidas sobre habili-
tação e veículos; esclarecer 
questões sobre CNH digital 
e CRLV-e; entre outros ser-
viços administrativos que 
poderão ser executados fora 
das Ciretrans e postos de 
atendimento. Além disso, 
o cidadão poderá realizar a 
renovação de sua CNH. Em 
Matinhos, haverá uma clíni-
ca médica específica para 
atender exames de aptidão 
física e mental. Basta fazer 
o agendamento do exame 
pelo portal do Detran-PR.

Durante o período de 
férias, serão realizadas 
blitzes educativas em di-
versos pontos do Litoral. 
Aos sábados, as ações exe-
cutadas nas rodovias serão 
em parceria com o Batalhão 
da Polícia Rodoviária Es-
tadual (BPRv) para dar as 
boas-vindas aos visitantes 
das praias paranaenses. 
As orientações serão vol-
tadas para atenção às leis 
de trânsito e sinalizações, 
sejam elas em perímetro 
urbano ou em rodovias. 
Aos domingos, as blitzes 
terão como foco o cuidado 
do retorno das férias e dos 
feriados, cuidados com a 
sinalização, velocidade e 
a manutenção dos veículos 
para evitar imprevistos nas 
estradas. Em todas serão 
mencionados os riscos da 
bebida associada à direção.

O mínimo regional deverá subir dos atuais R$ 1,4 mil para cerca de R$ 1,6 mil na primeira faixa do piso. 
O governador Ratinho Junior 

sancionou na segunda-feira, 20, 
a lei 20.877/2021, que reajusta 
o piso salarial de acordo com 
a aplicação integral do Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC) de 2021. O valor 
exato será divulgado no início 
do ano pelo Governo do Estado, 
mas o cálculo preliminar é que 
o mínimo regional deverá subir 
dos atuais R$ 1,4 mil para cerca 
de R$ 1,6 mil na primeira faixa 
do piso, chegando até R$ 1.870 
na quarta faixa. “O reajuste 
do piso é um compromisso do 
nosso governo em valorizar os 
trabalhadores e é feito de forma 
democrática, num processo que 
envolve todos, e que, agora, 
passa a ser um processo previsto 
em lei”, afirmou Ratinho Junior. 
“Essa valorização vai aumentar 
o poder aquisitivo dos trabalha-
dores, se refletindo na retomada 
da economia, especialmente 
neste momento de fim de ano”.
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A nova base salarial foi defi-
nida em consenso pelo Conselho 
Estadual do Trabalho, Emprego 
e Renda, que é formado por 
representantes do Executivo, de 
seis federações do setor patronal 
e das seis principais centrais 
sindicais (representando os 
trabalhadores), e acompanha o 
cenário de retomada econômica 
no Paraná. O acordo contou 
com a coordenação do Depar-
tamento do Trabalho e Estímulo 
à Geração de Renda, vinculado 
à Secretaria de Justiça, Família 
e Trabalho.

A medida vale exclusiva-
mente para os empregados que 
não tenham piso salarial defi-
nido em lei federal, convenção 
ou acordo coletivo de trabalho. 
A aplicação não é aplicável 
também à remuneração de 
servidores públicos estaduais e 
municipais.

Além do reajuste, o pro-
jeto do governo estabelece 

uma regra para a valoriza-
ção dos pisos salariais. De 
acordo com o texto, todos os 
mínimos regionais fixados a 
partir de 2023 passarão por 
uma negociação tripartite 
entre as Centrais Sindicais e 
Federações Patronais, com a 
participação do Governo do 
Estado, e poderão contar com 
o acompanhamento do Minis-
tério Público do Trabalho e 
da Superintendência Regional 
do Trabalho; Instituto Para-
naense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes) 
e Departamento Intersindical 
de Estudos e Estatísticas So-
cioeconômicas (Dieese). A 
comissão tripartite será criada 
até o final do primeiro semestre 
de 2022. O Conselho Estadual 
do Trabalho, Emprego e Renda 
será responsável pelo monito-
ramento e avaliação da política 
estadual de valorização do Piso 
Salarial no Estado do Paraná.
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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

ESTADUAL
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Estado anuncia redução do intervalo de 
D2 e da dose de reforço contra a Covid-19

Dose de reforço passa a ser aplicada quatro meses após a segunda dose. 

O Governo do Estado anun-
ciou na segunda-feira, 20, que 
vai reduzir o intervalo para apli-
cação da segunda dose da vacina 
contra a Covid-19 e aumentar 
a aplicação da dose de reforço. 
Em entrevista coletiva, o secre-

tário estadual da Saúde, Beto 
Preto, disse que o Paraná vai 
seguir a recomendação do Mi-
nistério da Saúde divulgada na 
Nota Técnica número 65/2021, 
da Secretaria Extraordinária 
de Enfrentamento à Covid-19, 

para reduzir o intervalo, de 
cinco para quatro meses, entre 
a segunda dose e a dose reforço 
das vacinas contra doença.

Essa redução permitirá maior 
proteção contra a nova variante 
Ômicron e contribuirá ainda 
mais para a imunidade efetiva 
da população. “A dose reforço 
está passando de 150 para 120 
dias de intervalo para a popu-
lação acima de 18 anos, uma 
decisão que assumimos a partir 
desta segunda-feira e que será 
pactuada nos próximos dias 
com os municípios, por meio 
de uma reunião com os Inter-
gestores Bipartite”, confirmou 
o secretário.

A vacina da Pfizer/BioNTech 
poderá ser utilizada como dose 
de reforço em pessoas vacina-
das com os imunizantes Coro-
navac, AstraZeneca e Pfizer. A 
vacina da Janssen, administrada 
inicialmente como dose única, 
deverá ser reforçada em um 
período mínimo de dois meses 
e máximo de seis, após a apli-
cação, sendo utilizado o mesmo 

imunizante. Para as gestantes, o 
intervalo é de cinco meses e a 
orientação é que seja aplicada 
apenas a da Pfizer. Às pesso-
as imunossuprimidas, serão 
disponibilizadas a quarta dose 
de vacina contra a Covid-19. 
Vale para quem tem mais de 18 
anos e tenha recebido a dose de 
reforço há, pelo menos, quatro 
meses. Os imunossuprimidos 
são aqueles que têm a imuni-
dade comprometida por alguma 
doença ou tratamento médico. 
“Além dessa alteração da dose 
reforço, teremos a redução do 
tempo para a segunda dose da 
vacina. Seguiremos conforme 
a bula da vacina e, a partir de 
agora, todos os municípios estão 
autorizados a reduzir o tempo 
entre D1 e D2", disse. Com 
isso foi autorizada a redução 
do intervalo do imunizante 
Pfizer de 56 para 21 dias entre a 
primeira e segunda dose para a 
população acima de 12 anos. A 
deliberação nº 345 considerou 
o atual cenário epidemiológico 
da pandemia da Covid-19, com 

aumento de casos e óbitos no 
mundo, e que os países têm 
apresentado diferentes cobertu-
ras vacinais e a confirmação da 
variante Ômicron (B.1.1.529).

Atualmente, a Sesa possui 
armazenado no Centro de 
Medicamentos do Paraná (Ce-
mepar) um total de 523.770 
doses, quantitativo suficiente, 
neste momento, para realizar 
essa antecipação de pessoas que 
receberam a primeira dose há 
quatro meses. A continuidade 
da aplicação da dose de reforço 
está condicionada ao envio de 
doses por parte do Ministério 
da Saúde.

Estiveram na apresentação das 
novas orientações à imprensa, a 
secretária Municipal da Saúde 
de Curitiba e diretora admi-
nistrativa da Cosems, Márcia 
Cecília Huçulak, a diretora de 
Atenção e Vigilância em Saúde, 
Maria Goretti David Lopes, o 
diretor-geral da Sesa, Nestor 
Werner Junior e a coordenadora 
de Vigilância Epidemiológica, 
Acácia Nasr. 

Governo libera R$ 6,6 milhões para entidades 
que atendem crianças e adolescentes

A Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, responsável pelo Hospital 
Pequeno Príncipe, é uma das entidades assistidas. 

O Governo do Estado liberou 
R$ 6,6 milhões deliberados pelo 
Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Cedca) 
a Organizações da Sociedade Civil 
(OSC’s) para atendimento a esse 
público. Os recursos são parte dos R$ 
62 milhões aprovados pelo Conselho 
para contemplar 257 entidades que 
atuam em parceria com o Governo. 
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Essa parcela estava prevista para 
2022 e está sendo adiantada para 
ações desenvolvidas por parte das 
entidades que atuam na área de saú-
de e no enfrentamento à violência. 
“Precisamos dar urgência ao atendi-
mento às crianças e aos adolescentes 
do Paraná que sofreram durante a 
pandemia. As OSC’S são parceiras 
importantes do poder público porque 

elas fazem o atendimento na ponta 
e sabem das necessidades mais 
imediatas”, afirmou o secretário da 
Justiça, Família e Trabalho, Ney 
Leprevost.

O edital de mais de R$ 62 mi-
lhões é o maior da história do Paraná 
destinado a organizações que traba-
lham com a infância. “O trabalho 
dessas entidades é incansável e o 
nosso reconhecimento é o esforço 
para que elas continuem prestando 
os serviços”, afirmou a presidente do 
Cedca e chefe do Departamento de 
Políticas para as Crianças e Adoles-
centes, Angela Mendonça.

Os R$ 62 milhões são oriun-
dos do Fundo da Infância e da 
Adolescência (FIA) e destinados a 
diferentes programas de proteção e 
desenvolvimento da infância. Serão 
atendidas entidades que apresenta-
ram projetos em sete eixos: saúde, 
educação, assistência, esporte, lazer, 
convivência comunitária e enfrenta-
mento às violências.
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