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Confira como foi a atividade parlamentar
da Câmara de Vereadores em 2021

Local

Prefeitura não irá
realizar a Festa da
Uva em 2022
Página 03

Local
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Unidades de saúde
estendem horário de
atendimento
Página 04

Marcada pelo retorno às atividades presenciais, Legislatura da Câmara de Colombo
encerra o ano com quase duas mil proposições feitas pelos Vereadores, 98 projetos de
lei apresentados, além de outras atividades legislativas. Confira como foi a atuação
de cada um dos parlamentares do município. Páginas 08 e 09

Local

Rede atacadista vai
inaugurar nova loja
em Colombo
Página 07

Policial

Virada de ano é
marcada por casos de
feminicídio
Página 12

Regional

Sanepar prolonga
rodízio na Região
Metropolitana
Página 13

Casos de violência
doméstica podem ser
denunciados também nos
cartórios de Colombo

Em entrevista concedida ao Jornal de Colombo, Secretário Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude,
Ratinho Gotardo, detalha os projetos executados desde
que assumiu a pasta e os planos e investimentos que
serão executados na área a partir de 2022. Página 11
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Retomada dos projetos
esportivos e culturais é
marcada por conquistas e
novos investimentos

Campanha Sinal Vermelho oferece auxílio discreto
e sigiloso às mulheres em situação de vulnerabilidade.
Saiba como fazer a sua denúncia e descubra quais são os
estabelecimentos que aderiram à campanha que já conta
com a participação de diversas instituições. Página 03
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EDITORIAL

ARTIGO

2022, O ÚLTIMO
ANO DA PANDEMIA

O

ano novo chegou e
com ele a esperança
de que enfim retornaremos com a normalidade
de nossas vidas após quase
dois anos de pandemia. Já é
sabido que a nova variante
da Covid-19, denominada
Ômicron, se espalha mais
rápido do que as outras cepas
do vírus, mas médicos e epidemiologistas garantem que
não devemos temer o avanço
desta nova mutação frente ao
acelerado processo de vacinação contra a doença. Muitos
dos especialistas defendem
que vivemos hoje uma fase
de “otimismo controlado”, já
que é justamente a partir desta
nova variante que a Covid-19
deixará de se tornar uma crise
pandêmica para assumir um
caráter de doença comum.
A nós, nos resta manter os
cuidados necessários e a esperança de que dias melhores
chegarão. Que 2022 nos traga
novos ares e também o fim da
pandemia.

Profº. Adm. Marcelo Viana de
Castilhos *Licenciatura em Pedagogia *Tecnólogo em Gestão de
Recursos Humanos *Especialista
em Administração de Pessoas –
UFPR *Mestrando em Educação
Profissional e Tecnológica – IFPR
Coordenador Pedagógico da Escola de Gestão Pública – Prefeitura
de Colombo

No cenário contemporâneo pandêmico, verifica-se que Independente do tamanho das empresas,
das instituições ou corporações
surgiram a necessidade latente de
desenvolver os colaboradores com
novas competências e habilidades,
estas, em grande parte demandadas
em tempo da pandemia do novo
corona vírus COVIDE19, com
os avanços nas tecnologias da in-
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SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA PRÉVIA
Midas Ambiental Reciclagem torna
público que irá requerer ao IAT, a
Licença Prévia para Armazenamento e Transporte a ser implantada
Rua Ramão da Silva 258.
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Suelen Prestes Coutinho do Nascimento é Pedagoga e Professora da Educação
Básica, Pós graduada em Alfabetização e
Linguagem, aluna de especialização em
Psicomotricidade e Desenvolvimento Humano e pesquisadora em Alfabetização e
letramento com ênfase na Formação de
Professores. Atualmente é Coordenadora
Pedagógica da Educação Infantil 4 e 5
anos do CMEI Espaço da Criança.

Após dois anos letivos fortemente
impactados pela pandemia, o ano
de 2022 está permeado de expectativas. Pensar que os próximos 200
dias letivos será presencial, já é por
si só animador. Contudo, as preocu-

“Departamento de T&D mais que um luxo. Uma
necessida de sobrevivência em tempo de pandemia”
formação e comunicação foram
se estendendo ao novo arranjo do
mercado pós pandemia.
Diante deste diagnóstico, de total
metamorfose econômica laborativa, as empresas e instituições que
sobreviveram ao colapso econômico causado pelos efeitos colaterais
da pandemia em todo o mundo.
Deve ter em pauta prioritária em
seus planejamentos estratégicos a
preocupação contínua com a qualificação especializada dos colaboradores, independente do seguimento
que atua ou tamanho da instituição,
para conseguir vencer este tempo
de contínua adaptação do mercado
e consequentemente do mundo do
trabalho.
As empresas e instituições devem
perseguir o objetivo de promover
e divulgar a educação continuada
dos colaboradores e servidores,
próprios e terceirizados. Sejam
com um departamento específico
de Treinamento e Desenvolvimento (universidade coorporativa),
através de programas distintos focados na necessidade da instituição
ou em parceria com a rede de educação profissional.

Observa-se que o foco é atender
as demandas da gestão, operacionalizando a educação profissional
como fator estratégico na administração abrangendo os três níveis de
atuação da corporação: estratégico,
gerencial e operacional.
O Departamento de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) é
responsável pelo Treinamento e
Desenvolvimento de todos os colaboradores da instituição através
de palestras, seminários, congressos, conferências, workshop,
oficinas, mesas redonda com especialistas e outros. Conforme a
demanda especificas dos setores da
organização.
A elaboração de um treinamento
coorporativo demanda de cinco
fases distintas, porém integradas.
Onde o líder de equipe (encarregado de setor, coordenador, diretor...)
identifica a um problema a ser solucionado, e elabora um minucioso
diagnostico, que levantará os temas
a serem abordados no treinamento,
competências a serem trabalhadas,
habilidades a serem desenvolvidas,
durante e pós treinamento, descrito
minuciosamente em uma solici-

tação de treinamento coorporativo
ao departamento, que dará todo o
suporte pedagógico e acompanhamento para a efetivação dele. Que
deverá ter no mínimo quatro parte
distintas elaborada pela chefia imediata com o apoio e suporte técnico
do departamento de treinamento e
desenvolvimento. São esta: Diagnostico, Desenho, Implementação,
Avaliação, Acompanhamento pós
treinamento. DIÁGNOSTICO - É
o levantamento das necessidades
ou carências e treinamento a serem atendidas ou satisfeitas. Essas
necessidades podem ser passadas.
Presentes ou futuras. DESENHO - É a elaboração do projeto
ou programa de treinamento para
atender às necessidades diagnosticadas. IMPLEMENTAÇÃO - É a
execução e condução do programa
de treinamento. AVALIAÇÃO - É
a verificação dos resultados obtidos
com o treinamento. ACOMPANHAMENTO PÓS TREINAMENTO - É a mensuração dos resultado práticos no período, através
do acompanhamento, avaliação e
Feed Black ao colaborador na organização em seu setor de atuação.

Tendências e previsões para o ensino em 2022
pações pedagógicas decorrentes da
pandemia ainda não acabaram, e a
solução não acontecerá de imediato. Por isso, iniciar o planejamento de um novo ano pedagógico é
uma tarefa que exige integração,
responsabilidade, conhecimento
e principalmente estratégia para
assegurar um trabalho estruturado
e seguro. Diante disso, é preciso
sintetizar os impactos desses dois
últimos anos na aprendizagem dos
educandos para prever ações que
promovam o desenvolvimento de
habilidades básicas fragilizadas em
detrimento do ensino remoto. Nessa perspectiva, uma das previsões
é que as escolas receberão alunos
da mesma faixa etária, mas com
níveis de aprendizagem diferentes.
Esse fato inevitável, evidencia a
necessidade de uma prática investigativa no sentido de mapear as dificuldades dos estudantes e propor
ações reparadoras que promovam
o avanço de todos. A tendência
então, pauta-se prioritariamente

no nivelamento das aprendizagens
numa perspectiva equalizadora de
educação. A equidade visa compreender não apenas a dimensão
cognitiva, mas fornecer suporte e
oportunidades adequadas a cada
educando, ajudando-os a superar
suas dificuldades. Diante disso, o
plano de nivelamento deve contemplar propostas pedagógicas
para serem executadas o ano todo,
visando o desenvolvimento de
competências e habilidades básicas
da respectiva faixa etária, partindo
do princípio da zona de desenvolvimento proximal e dos componentes
curriculares da BNCC. Para isso,
faz-se necessário compreender e
ter bastante clareza sobre o desenvolvimento infantil, e da diferença
entre nivelamento e reforço. O objetivo do reforço é tornar uma base
consolidada mais forte e resistente.
Já o nivelamento visa desenvolver a base fragilizada para que em
outro momento seja fortalecida.
Por isso, a importância de plane-

jar e desenvolver propostas de recuperação de aprendizagem com
objetivos específicos pautados nos
resultados da avaliação formativa
e diagnóstica. Assim, cabe aos professores a construção de planejamentos e sequências didáticas flexíveis que possibilitem sondagens
e o monitoramento dos resultados
obtidos. Isso requer investimento
na formação continuada, sendo
esta iniciativa fundamental para o
desenvolvimento das competências pedagógicas que permitirão
planejar ações que visam equiparar
os ritmos de aprendizagem. Sendo
assim, verifica-se que 2022 será
um ano repleto de desafios, pois a
reinserção dos alunos no ambiente
presencial será um trabalho em
conjunto e amparado por estratégias que unam todos os envolvidos
neste processo numa interlocução
contínua. Isso pressupõe reflexão
acerca das informações obtidas,
com o objetivo de planejar ações
futuras
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Campanha Sinal Vermelho busca oferecer um auxílio discreto e sigiloso às mulheres em situação de vulnerabilidade

Foto – Guilherme Boller

Desde outubro de 2021, os
mais de 1.160 cartórios paranaenses tornaram-se pontos de
apoio às mulheres vítimas de
violência doméstica. Todas as
unidades do Paraná passaram a
integrar a campanha Sinal Vermelho, que tem como objetivo
incentivar e facilitar denúncias
de qualquer tipo de abuso dentro
do ambiente doméstico.
A campanha foi idealizada
pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e pela Associação
dos Magistrados Brasileiros
(AMB), sendo adotada também
pela Associação de Notários
e Registradores do Paraná
(Anoreg/PR), que produziu e
disponibilizou uma série de

Cartórios contam com identificação da
campanha nos balcões de atendimento

orientações às unidades de todo
o estado como vídeos, cartilhas,
cartazes e materiais para as
redes sociais com o objetivo
de preparar os funcionários dos
cartórios no estado.
As denúncias são feitas de maneira sigilosa, com a marcação
de um X na mão ou através de
algum sinal feito pelas vítimas.
Ao receberem uma denúncia, os
colaboradores encaminham a
mulher para uma sala reservada,
onde ela pode registrar a ocorrência e acionar as autoridades.
Caso a vítima não queira ou
não possa ter auxílio no momento, os profissionais deverão anotar, de maneira discreta, os seus
dados pessoais e comunicar
posteriormente as autoridades
responsáveis.
Para a Oficial do Registro Civil de Colombo/Sede, Elizabete
Regina Vedovatto, a campanha
é apenas um caminho para que
as pessoas que se encontram
neste tipo de situação saiam desta condição de fragilidade. Ela
ainda ressalta o caráter sigiloso
em que são feitas as denúncias,
incentivando as mulheres a
tomarem uma atitude.
“O Cartório não é testemunha,
informante, nem nada do tipo,

mas sim um comunicador da
ocorrência. O sigilo e a discrição são preponderantes nessa
campanha, então não tenha
medo de fazer uma denúncia,
pois ela pode ajudar e te tirar de
uma situação sensível”, destaca
Elizabete.
Em julho de 2021, a campanha
se tornou lei, integrando o programa de medidas de combate
à violência contra a mulher.
Além da atuação dos cartórios,
a medida conta também com o
apoio de mais de dez mil farmácias espalhadas pelo país e
com a adesão formal do Banco
do Brasil junto à campanha.
Segundo números divulgados
pela AMB, mais de 17 milhões
de mulheres sofreram violência
física, psicológica ou sexual
entre agosto de 2020 e julho de
2021, número que representa
24,4% da população feminina
com mais de 16 anos que reside
no Brasil. Já as chamadas para
o número 180, serviço que registra e encaminha denúncias de
violência contra a mulher aos
órgãos competentes, tiveram
um aumento de 34% em comparação ao mesmo período do
ano passado, segundo balanço
do Governo Federal.

co de um dos mais importantes
e tradicionais eventos da cultura
italiana do Paraná: a Festa da
Uva. Entretanto, assim como foi
no último ano, a Prefeitura de
Colombo decidiu não realizar a
56ª edição do evento, que estava
previsto para ser realizado em
fevereiro de 2022.
De acordo com a publicação
feita pela Prefeitura, a decisão
ocorreu devido ao expressivo
aumento de casos de doenças
respiratórias como Covid-19
e H3N2 em todo o Brasil. O
texto destaca ainda que, mesmo com o avançado processo
de vacinação do município, os
cuidados e o respeito à saúde
pública foram priorizados com
a decisão de cancelar o evento.
A última edição da Festa da
Uva ocorreu em fevereiro de
2020, antes de ser decretado o es-

Foto –Divulgação/PMC

Foto –Divulgação/Anoreg

Cartórios do Paraná passam a receber Prefeitura decide não realizar
Festa da Uva
em 2022
denúncias contra violência doméstica Todosaos anos,
Colombo é pal- tado de pandemia no Brasil. No

ano passado, quando o número
de mortes ainda era elevado e
a imunização se encontrava no
estágio inicial, o evento também
foi cancelado por conta da grave
crise sanitária.
A Festa da Uva de Colombo
teve a sua primeira edição em
1959, quando após sucessivas
realizações das missas de
ação de graças pela colheita,
as lideranças da igreja Matriz
Nossa Senhora do Rosário de
Colombo decidiram realizar
uma grande missa campal nas
proximidades do Lago Tumiri.
Nascia ali a primeira Festa da
Uva de Colombo.
Ao longo dos anos, a celebração cresceu até que ganhou o
status de maior evento cultural
da região metropolitana e um
dos maiores e mais lembrados
no Paraná.

Tradicional evento de Colombo é cancelado pelo segundo ano seguido devido ao aumento
dos casos de doenças respiratórias no país
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Pedidos e agendamentos de vistorias
em veículos escolares ocorrem
durante o mês de janeiro

As solicitações deverão ser realizadas até o dia 14 e os agendamentos feitos entre os dias 17 e 21 deste mês

Durante o mês de janeiro,
a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e
Habitação realizará a vistoria
dos veículos escolares que
possuem o selo de trânsito e
transporte de estudantes para
as instituições de ensino.
A solicitação dos pedidos de
vistoria deverá ser feita até o
dia 14 de janeiro, através do
telefone (41) 3656-8122. Já os
agendamentos serão realizados
entre os dias 17 e 21 de janeiro,
pelo mesmo contato.
Os motoristas podem também fazer a solicitação junto
aos protocolos da Prefeitura

de Colombo, acessando o
formulário disponível no site
www.colombo.atende.net. No
endereço eletrônico, o usuário
deverá fazer o login na plataforma de autoatendimento,
selecionar a opção “Transporte
escolar e táxis” e finalizar na
aba “requerimento de vistoria
online: transporte escolar”.
Após ser preenchido, o documento deverá se entregue ao
setor de protocolos na Sede
ou nas regionais Maracanã e
Osasco.
As vistorias serão realizadas
entre os dias 24 e 28 de janeiro,
das 8h30 às 11h e das 13h30 às

16h, na rua José Leal Fontoura,
esquina com a rua Júlio Prestes
de Araújo, na antiga fábrica
de manilhas. Em caso de dias
chuvosos, as vistorias serão
realizadas na Rua João Batista
Lovato, nº 152, nos mesmos
horários.
A Prefeitura de Colombo
alerta os pais e responsáveis
dos estudantes a sempre se
manterem atentos se os veículos de condução possuem o
selo de vistoria. O registro só é
emitido para os proprietários de
conduções que atendam a todos
os pré-requisitos exigidos para
o transporte seguro.

Secretaria de Educação divulga oportunidade de
estágio para alunos de Pedagogia ou Magistério

Departamento de Educação
Especial da Secretaria Municipal de Educação divulgou,
na última quinta-feira (6/1),
a disponibilidade de vagas de
estágio para profissionais de
apoio na inclusão.
As oportunidades são des-

tinadas aos estudantes dos
cursos de Pedagogia ou Magistério, sem exigência de
período mínimo do processo
de formação, mas com a ressalva de que a contratação só
será realizada se o candidato
ainda não tiver cumprido dois

anos de estágio na Prefeitura
de Colombo.
As candidaturas poderão ser
feitas ao longo de todo o ano,
com os currículos devendo ser
encaminhados para o e-mail
estagiarios@educacao.colombo.pr.gov.br.

O prefeito de Colombo, Helder
Lazarotto, publicou um Decreto
que modifica o funcionamento
de algumas Unidades Básicas
de Saúde, transformando-as em
Unidades de Suporte de Saúde
para atendimento de síndromes
respiratórias decorrentes da
contaminação por COVID-19,
Influenza H3N2 e de outras
doenças.
Desta maneira, as Unidades
de Saúde do Garaituba, Fátima e Osasco serão destinadas,
em caráter provisório, para o
atendimento específico de casos decorrentes de síndromes
respiratórias. O documento
prevê ainda que novas unidades
poderão ser adicionadas à lista
se a Secretaria Municipal de
Saúde julgar necessário.
O Decreto Municipal autoriza
a extensão do horário de funcionamentos dos postos listados,
que passarão a atender durante
todos os dias úteis das 7h às 20h.
Já a Unidade de Saúde Fátima,
além do horário prolongado

Foto – Divulgação/Fb Helder Lazarotto

Foto –Arquivo/Jornal de Colombo

Para conter os casos de síndromes
respiratórias, Prefeitura de
Colombo altera funcionamento
das unidades de saúde

durante a semana, passará a
atender também aos sábados
e domingos. Além disso, foi
autorizada a contratação de
profissionais médicos através
de credenciamento ou processo
seletivo simplificado para atendimento das necessidades. As
mudanças já passaram a valer
desde o último final de semana.
A medida busca conter o
avanço dos casos de síndrome
respiratória, que tiveram uma
crescente nas últimas semanas
devido à nova cepa da COVID-19, denominada Ômicron,
considerada mais contagiosa,
e aos casos do vírus Influenza
H3N2, que tem os seus sintomas
facilmente confundidos com os
do novo coronavírus.
Confira o novo horário de
funcionamento das Unidades
de Saúde:
- Guaraituba e Osasco | Dias
úteis, das 7h às 20h
- Fátima | Dias úteis, sábados
e domingos, das 7h às 20h

Prefeito se reuniu com integrantes da Secretaria Municipal de Saúde para estabelecer as
novas diretrizes

Zoleide
Aniversariante

Social

Parabéns, Rose
Fernandes!
Que você possa
ter muitos
anos de vida,
abençoados
e felizes, e
que estes
dias futuros
sejam todos
de harmonia,
paz e desejos
realizados.
Muitas
felicidades!
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Solidariedade

O destaque da semana vai para a Campanha do Natal Solidário executada pela
Associação de Moradores do Roça Grande. Quase duas mil crianças foram
atendidas pela ação, que contou com diversas brincadeiras, teve a presença
do Papai e da Mamãe Noel e distribuiu muita comida, sorvetes e doces para a
criançada da região.
Não só a comunidade, mas também dois CMEI foram atendidos, beneficiando
cerca de 280 crianças. A ação só foi possível graças ao empenho e dedicação de
cada um dos moradores voluntários integrantes da associação e aos empresários
que tiveram uma parceria fundamental na arrecadação e distribuição dos
donativos.
Não podemos nos esquecer também do Vereador Cezinha Heua, grande parceiro
da associação de moradores e da comunidade local, que com o seu apoio e
dedicação trouxe ainda mais alegria para a campanha.

Rose Fernandes 11/01

Dia do Fotógrafo - 8 de janeiro

O fotógrafo tem a mesma missão do poeta:
eternizar o momento que se passa! Parabéns
a todos os fotógrafos, em especial aos meus
amigos Andriele e Lourenço Oliveira, que
continuem com esse trabalho maravilhoso
sempre!

Dia do Leitor
7 de janeiro

Minha homenagem e agradecimento
aos leitores, tantos das mensagens desta
página, quanto dos livros.
Ninguém nasce leitor, mas a leitura
aumenta a capacidade de comunicação,
interpretação e o conhecimento. O amor
pela literatura desenvolve-se a partir
das influências positivas relacionadas
ao ato de ler e se emocionar com as
palavras.

A associação de
Moradores Roça Grande
agradece pela parceria
e apoio do Vereador
Cezinha do Osasco na
campanha do Natal
Solidário promovida pela
entidade.
Com a sua atuação
fundamental,
estabelecemos contato
com empresários e
comerciantes que
garantiram a realização
de tão importante ação
beneficente.
Nossos cumprimentos
e agradecimentos pelo
belo trabalho executado,
não só nesta ação, mas
em outras atividades que
desenvolve em prol das
comunidades de Colombo.

Na foto, Heloize Nunes Borato, 1ª Princesa Infantil
2022 ao lado do Vereador Cezinha
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Campanha promovida pela Secretaria de Saúde de Colombo reforça a importância de
mantermos os cuidados frente à pandemia

A recente e grande onda de
casos de gripe e de outras doenças respiratórias no Paraná tem
causado diversas preocupações
e dúvidas nos cidadãos, gerando
um aumento na procura por
atendimento nas unidades de
saúde do estado. A preocupação
é intensificada devido à semelhança que essas doenças têm
com os sintomas da COVID-19.

Fotos – Divulgação/PMC

Gripe ou COVID-19? Fique atento aos
sintomas gripais neste início de ano

Mas afinal, como saber se os
sintomas que você apresenta
são de uma doença gripal mais
leve ou de uma possível contaminação pela nova variante do
coronavírus? Embora os sintomas da Covid-19 e da Influenza
H3N2 possam ser considerados
parecidos, é possível notar
diferenças entre a intensidade
dos casos, que podem ser clas-

sificados como Síndrome Gripal
e Síndrome Respiratória Aguda
Grave.
Atualmente, a transmissão do
vírus Influenza H3N2 é considerada comunitária, ou seja,
ocorre entre pessoas do mesmo
território e com indivíduos sem
histórico de viagens, o que torna
impossível definir a origem da
transmissão do vírus.
Com relação à Covid-19, as
festas de final de ano, o avanço
da variante Ômicron e o crescimento de novos casos em
vários países indicam o início
de um período mais complicado
da circulação da doença neste
começo de 2022.
No caso de Síndrome Gripal,
o paciente apresenta quadro respiratório agudo, caracterizado
por febre, dor de cabeça, tosse,
coriza, congestão nasal, dores
musculares, distúrbios olfativos
ou gustativos, fadiga, vômitos e
diarreia.
Já na Síndrome Respiratória
Aguda Grave, o indivíduo
possui os mesmos sintomas,
mas também pode apresentar
desconforto respiratório, pres-

Realizado desde 2014, Janeiro Branco chega em 2022 com o lema “O mundo pede
saúde mental!”

É realizada no Brasil, de maneira anual, a campanha Janeiro
Branco, que busca chamar
a atenção dos cidadãos, das
autoridades e das instituições
para as questões e necessidades
relacionadas à saúde mental e
emocional das pessoas e das
instituições humanas.
O projeto ocorre desde 2014,

durante todo o mês de janeiro,
com realização de palestras,
cursos, workshops e diversos
eventos que buscam conscientizar os cidadãos a respeito do
tema. Além disso, a campanha
tem como objetivo orientar e
estimular as pessoas a conhecerem mais sobre a saúde mental.
Chegando à sua 9ª edição, a

Foto – Divulgação

Campanha nacional
alerta para a importância
da saúde mental

campanha faz um alerta à humanidade em tempos de pandemia
trazendo o lema “O mundo pede
saúde mental!”. De acordo com
o Instituto Janeiro Branco, que
organiza a campanha, os efeitos
da crise sanitária causada pela
COVID-19 intensificaram os
desafios e os cuidados relativos
à saúde mental das pessoas.
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram
que, devido à pandemia, cerca
de 93% dos países do mundo interromperam os serviços essenciais de saúde mental justamente
no momento em que a procura
por eles foi intensificada.
Já no Brasil, uma pesquisa do
Instituto FSB aponta que 62%
das brasileiras e 43% dos brasileiros afirmaram que a saúde
emocional piorou durante o
período da pandemia.
Desta maneira, a campanha
busca criar ações de intervenção social e de orientações
didáticas para a circulação de
conhecimentos a respeito das
temáticas da saúde mental,
bem como estabelecer novas
políticas públicas voltadas para
a abordagem do tema na vida de
cada indivíduo e também nas
instituições da sociedade.

são ou dor persistente no tórax,
saturação menor que 95% em
ar ambiente e coloração azulada
(cianose) dos lábios ou rosto.
Caso apresente os sintomas,
o cidadão deverá buscar atendimento na unidade de saúde
mais próxima. Em Colombo, os
postos do Guaraituba, Fátima e
Osasco estão prestando atendimento específico para os casos
de síndromes respiratórias, com
horário estendido de operação.
Além disso, as demais unidades
de saúde do município oferecerem atendimento prioritário
nestes tipos de casos. O período
de transmissão das doenças pode
ocorrer um dia antes do aparecimento dos sintomas e entre
cinco a sete dias após adoecer.
Para a prevenção contra as
duas doenças, recomenda-se a
utilização correta de máscaras
de proteção facial, distanciamento social, ventilação dos
ambientes com livre circulação
de ar, constante higienização das
mãos e vacinação, que diminui
os efeitos dos vírus no organismo no caso de uma possível
contaminação.

Já no caso específico do vírus
Influenza, o uso do medicamento antiviral Oseltamivir,
mais conhecido como Tamiflu,
tem se mostrado um recurso
terapêutico de impacto na redução da gravidade dos casos. O
medicamento é disponibilizado
em todas as regionais de saúde
e teve o seu estoque abastecido
pelo Governo Estadual no começo de janeiro. O Tamiflu é
indicado, principalmente, para
pacientes com Síndrome Gripal
com fatores de risco ou com quadro de Síndrome Respiratória
Aguda Grave.
Além dos cuidados proporcionados pelos remédios e vacinas,
as autoridades reiteram a importância de preservamos atitudes
não farmacológicas, como o uso
de máscaras de proteção facial, a
higienização constante das mãos
com água e sabão e a sanitização
feita com o uso do álcool em gel.
Também é recomendado o
distanciamento social e que se
evitem aglomerações. Somente
a atitude individual de cada um
será capaz de trazer o benefício
para todos.
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Rede atacadista vai inaugurar
nova loja em Colombo

O novo atacado pretende atender
moradores de Almirante Tamandaré, Santa Cândida e centro de
Colombo.
Aprimeira loja do grupo contou
com um investimento de R$ 75
milhões e gerou um total de 350
empregos, sendo que 215 são
diretos. Além disso, a nova rede
atacadista oferece ao público a
oferta de preços mais baixos no
atacado e no varejo.
Além da loja de Colombo, uma
nova unidade também está sendo
construída no bairro Pinheirinho,
em Curitiba, e outras sete lojas

estão previstas para serem construídas ao longo deste ano na
capital e nas cidades da região
metropolitana.
O Grupo Zonta é um conglomerado de empresas que atua
no varejo com as operações do
Condor Super Center, no setor
imobiliário,empostosdecombustíveis, logística, administração
de crédito, processamento de carnes e frios e no setor publicitário.
São mais de 14 mil colaboradores
no Paraná e Santa Catarina, que
garantem o atendimento a mais
de 4 milhões de clientes por mês.

Ações irão se somar ao Programa Cultiva + Colombo, que potencializa a agricultura urbana do município

Na última semana, o Secretário Municipal de Agricultura,
Juliano Poli, acompanhado do
Diretor do Departamento de

Foto – Divulgação/PMC

Parceria entre Agricultura e Pastoral da Criança
vai beneficiar 130 famílias no Jardim Aurora

Agricultura, José Ribeiro Junior
e equipe técnica, visitaram a
Capela Nossa Senhora da Luz
no Jardim Aurora.

A visita teve como objetivo
firmar parceria com a Pastoral
da Criança, como marco ao
apoio do município a iniciativas
de instituições de apoio social
para ações e projetos voltadas à
agricultura urbana. Estas ações
estarão em paralelo com o Programa Cultiva + Colombo, que
irá mudar a realidade da agricultura urbana no município,
potencializando a profissionalização do agricultor urbano,
bem como dando soluções
socioambientais a questões de
ocupação e uso de áreas urbanas
com potencial produtivo.
Com o apoio do município,
através da Secretaria de Agricultura, o projeto pretende
beneficiar mais de 130 famílias
da região.

A Prefeitura de Colombo,
através da Coordenação do
Departamento de Transporte
Escolar da Secretaria Municipal de Educação do município,
divulgou uma nota que informa
sobre a emissão de carteirinhas
para os alunos que fazem uso
do transporte escolar e são registrados no Sistema Estadual
Registro Escolar (SERE).
De acordo com a nota, as
carteirinhas dos alunos que
continuarão no mesmo colégio
serão enviadas para as secretarias das instituições de ensino,
devendo ser retiradas a partir
do dia 3 de fevereiro.
Caso a carteirinha não esteja
no colégio, a família deverá
verificar na secretaria da instituição se o aluno está cadastrado
no SERE, devendo constar a
informação de que o estudante
utiliza o transporte escolar.
Após a verificação, deverão
se dirigir ao departamento de
transporte escolar, munidos da
documentação necessária para
a emissão da carteirinha.

A partir do dia 19 de janeiro,
os alunos novos que nunca
utilizaram o transporte escolar
e os estudantes que mudaram
de escola e colégio também
deverão comparecer, com os
responsáveis, no departamento
de transporte escolar, que fica
situado na Rua Haiti, número
71, no bairro Rio Verde.
Para a emissão da carteirinha,
é necessária a apresentação dos
seguintes documentos: RG e
CPF do aluno; declaração de
matrícula; declaração para o
transporte escolar emitido pela
instituição de ensino; documento do responsável pelo estudante
e comprovante de residência,
este devendo estar em nome de
um responsável maior de idade.
A foto do aluno será feita no ato
da emissão da carteirinha.
Informações adicionais podem ser retiradas diretamente
com o Departamento de Transporte através do telefone (41)
3663-4211 ou do e-mail transportescolarrioverde@colombo.
pr.gov.br.

Foto – Arquivo/Jornal de Colombo

Foto – Divulgação/Grupo Zonta

Prefeitura informa sobre a
emissão de carteirinhas de
estudantes que fazem uso do
transporte escolar

Colombo será a primeira cidade da região metropolitana de Curitiba a receber uma loja do Gigante Atacadista

Um mês após a inauguração
da primeira unidade do Gigante
Atacadista, em Curitiba, agora
o Grupo Zonta – o mesmo que
administra a rede de supermercados Condor – se prepara para
inaugurar uma nova unidade da
rede de atacados em Colombo.
Com as obras já iniciadas, o
Grupo Zonta informou que a
previsão de inauguração é para
abril deste ano. O novo atacado
será construído no bairro Roça
Grande, local de fácil acesso,
próximo ao terminal de ônibus
e a dois grandes supermercados.
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Secretaria de Educação alerta quanto aos prazos e documentos necessários para a
emissão da carteirinha

Durante as férias escolares,
Secretaria de Educação realiza
a manutenção e limpeza das
instituições de ensino

Na última segunda-feira, 10,
a Secretaria Municipal de Educação iniciou as atividades de
limpeza, manutenção e roçada
nas instituições de ensino da
rede municipal de educação e
nas escolas e centros de educação infantil.
Os serviços estão sendo realizados em parceria com a
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, com atividades
programadas para os meses de
janeiro e fevereiro.
De acordo com o secretário Municipal de Educação,

Professor Alcione, as ações
são inéditas e visam prevenir
e também garantir a manutenção adequada dos espaços
utilizados pelos estudantes da
rede municipal de ensino. “As
roçadas e limpeza nas instituições estão sendo realizados
antes do período de início do
ano letivo, para garantir que
nossas crianças e adolescentes
possam retornar aos espaços
com mais segurança e em um
ambiente mais agradável para
desempenhar as atividades
escolares”.

| 8 |
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A atividade parlamentar da Câmara Municipal em 2021
Anderson Prego

22
2

Fotos – Silmara Portes/Câmara Municipal de Colombo

Dolíria Strapasson

O ano de 2021 foi o primeiro
dos quatro anos previstos para
a 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Colombo.
Renovada em comparação
com a legislatura anterior
(apenas cinco vereadores
foram reeleitos em 2020),
os representantes do povo
tiveram um alinhamento com
o Poder Executivo, também
renovado, fazendo com que
muitos projetos provenientes
da sede da Prefeitura Municipal tivessem uma aprovação
facilitada. Mesmo vereadores
considerados de oposição,
acabaram tendo uma leitura
favorável do trabalho do
prefeito Helder Lazarotto.

Internamente, sob a liderança
do presidente Vagner Brandão, o Vagner da Viação, os
vereadores também tiveram
uma produtividade considerada alta, com número grande
de projetos apresentados,
aprovados e também com um
número considerável de indicações, que são os pedidos
de melhorias, fiscalizações e
de estudos solicitados pelos
vereadores e encaminhados
aos setores e departamentos
responsáveis da administração pública em seus mais
diversos níveis.
Recentemente, foi divulgado um balanço da produção
legislativa no ano de 2021. De

acordo com a Câmara Municipal de Colombo, foram apresentadas 1.969 proposições
entre os meses de fevereiro
e dezembro, incluindo 1.253
indicações; 98 projetos de
lei (12 deles já aprovados);
cinco decretos aprovados e
uma resolução; além das moções, votos de congratulação
e pesar, dentre outros. Dos
projetos encaminhados pelo
Executivo Municipal, 49 de
um total de 61 foram aprovados. Ou seja, oito a cada dez
projetos vindos do Executivo
recebem aprovação. Vale
salientar, também, que ainda
há projetos que seguem em
trâmite para o ano de 2022.

As proposições foram apresentadas, discutidas e votadas
durante 44 sessões ordinárias
(sendo 20 delas no formato
virtual); 24 sessões extraordinárias (sendo 14 remotas)
e duas sessões solenes, sendo
uma destinada à entrega do
Título de Cidadão Honorário Colombense, a mais alta
honraria que o município
pode oferecer. O dia a dia do
trabalho legislativo também
é composto pelas comissões
permanentes. Atualmente,
há sete comissões temáticas,
incluindo a Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento da pandemia
no município de Colombo,
que foi criada em 2020 e
retomada no ano passado. O
Plenário Presidente Tancredo
de Almeida Neves também
foi palco de três audiências
públicas.

Outra questão importante
do ano foi a manutenção das
transmissões das atividades
dos parlamentares via YouTube, mesmo com o retorno
da possibilidade de presença
da população colombense
em plenário. Além da transmissão ao vivo, as sessões e
demais reuniões transmitidas
permanecem disponíveis para
posterior consulta.
Além do balanço geral das
atividades da Câmara Municipal, o Jornal de Colombo realizou um breve levantamento
individual dos vereadores,
com base nas informações
públicas do site da Câmara
Municipal, indicando o número de projetos de Lei apresentados (ou protocolados e
que já estejam publicado no
site da Câmara), aprovados e
as indicações realizadas por
cada vereador.

0

Fabinho Bugalski
0

Joel Bueno
1

Nivaldo JNP
0

Pastor Carlinhos
2

Renato da Farmácia

Projetos de Lei

Projetos aprovados

1

Sidinei Campos
0

Indicações

Foram quase 2 mil proposições apresentadas, discutidas e votadas pelo Legislativo durante 2021.

Observações: 1. Dos doze projetos aprovados, um projeto foi proposto conjuntamente pelos vereadores Evandro França e Pastor Carlinhos; 2. Dos
mesmos doze projetos aprovados, três foram propostos pela Mesa Executiva da Câmara, e um foi proposto via CCJ (Comissão de Constituição e
Justiça); um projeto foi proposto pelo vereador Ratinho Gotardo, que se
licenciou do cargo para assumir a direção da Semec (Secretaria Municipal
de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude) apartir de outubro, em seu lugar
assumiu o suplente Fabinho Bugalski.

Vital Cabelereiro

101

14
0

1

47

19

11

Evandro França
1

0

37

11

5

6

31

107

2

1

26

129

3

9

121

73

5

8
62

70

66

Giovani Strapasson
0

Marcos Dumonte
0

Osmair Possebam
0

Professor Roger
1

24

Rodrigo Coradin

1

6 157

0
0

Cezinha Heua

0

Vagner da Viação

1
0
61
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Inaugurada em setembro de
2021 pelo Museu Oscar Niemeyer (MON), a mostra “OSGEMEOS: Segredos” contabilizou
até o momento 100 mil ingressos
vendidos e pode aumentar ainda
mais esse número, já que continuará em cartaz até abril deste ano.
É a maior exposição já promovida
pelos artistas Gustavo e Otávio
Pandolfo.
“Mais do que nunca, a arte
apresenta-se nesta mostra como
inspiração.As cores, o movimen-

to e a alegria que encontramos
na obra da genial dupla OSGEMEOS nos iluminam neste
momento peculiar que vivemos”,
disse a diretora-presidente do
MON, Juliana Vosnika. “A extraordinária resposta do público
demonstra que cada vez mais as
pessoas buscam inspiração na
arte”, acrescentou.
Estão reunidos na exposição
mais de 850 itens entre pinturas,
instalações imersivas e sonoras,
esculturas, intervenções site

specific, desenhos e cadernos
de anotações dos artistas. A exposição ocupa todos os espaços
expositivos da Torre e do Olho
do MON. Os ingressos devem ser
adquiridos online, com horários
agendados.
A dupla de artistas desenvolveu
uma trajetória no mundo das artes
sem nunca ter perdido de vista o
desejo de manter-se acessível ao
grande público. Esse percurso
inclui a participação em mostras
nas principais instituições internacionais, como o Hamburger
Bahnhof, em Berlim, em 2019,
com um projeto concebido em
parceria com o grupo berlinense
de breakdance Flying Steps – um
dos mais premiados mundialmente; a Vancouver Biennale,
no Canadá (2014); o MOCA
– Museum of Contemporary
Art, em Los Angeles (2011); o
MOT – Museum of Contemporary Art Tokyo, em Tóquio, no
Japão (2008); a Tate Modern,
em Londres, no Reino Unido
(2008), onde os artistas pintaram
a fachada, e a Trienale de Milão
(2006), entre outros.

Foto – Divulgação/PMC

Mostra ficará exposta até abril de 2022

Foto – Geraldo Bubniak/AEN

Promovida pelo MON, exposição Abertas as inscrições
“OSGEMEOS: Segredos”
para oficinas de Teatro
alcança 100 mil visitantes

Aulas terão início no dia 1 de fevereiro e serão ministrados pela professora
Sarah Malko

A Secretaria de Esporte,
Cultura, Lazer e Juventude,
por meio do Centro de Artes
e Esportes Unificados (CEU)
Daniel de Jesus Rosa, abriu
inscrições para participação
das oficinas de teatro.
Os interessados devem ter
idade mínima de 8 anos e

as matrículas podem ser
realizadas pelo link https://
bit.ly/31wtm2W ou através
da página da Prefeitura de
Colombo no Facebook. Mas
atenção, pois o número de
vagas é limitado e as aulas
terão início já a partir do dia
1 de fevereiro.

ESPORTE
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Secretário Ratinho Gotardo conversou com o Jornal de Colombo sobre as ações e
projetos desenvolvidos pela SEMEC

Com a chegada da pandemia da
COVID-19, diversos setores foram afetados pelas necessidades
de mudança de hábitos, costumes
e práticas que precisaram ser
adaptadas para o enfrentamento
da crise sanitária.
Entre as áreas mais afetadas
estão o setor de eventos, esportes e cultura, que tiveram vários
projetos adiados, cancelados ou
adaptados para as necessidades do
“novo normal”. Em Colombo não
foi diferente e a cidade viu seus
mais importantes e conhecidos
eventos serem paralisados por
conta da pandemia.
Projetos na área cultural, como a
Festa da Uva; esportiva, como os
torneios organizados pela Liga de
Futebol de Colombo (LFC); e de
lazer, como o acesso aos parques,
ginásios e canchas esportivas do

Foto – Guilherme Boller

Atividades de esportes, cultura e
lazer são retomadas em Colombo

município, são apenas alguns dos
exemplos de como precisamos
deixar para trás velhos hábitos
em prol da saúde pública.
Entretanto, conforme o processo
de vacinação avança na região,
aos poucos esses costumes vão
sendo retomados, com o retorno
dos eventos que por tempos
ficaram impossibilitados de
acontecer e com a reabertura dos
espaços públicos.
Uma das pessoas que está à
frente deste projeto de retomada
em Colombo é o Secretário Municipal de Esportes, Cultura, Lazer
e Juventude (SEMEC), JoséAparecido Gotardo, popularmente conhecido como Ratinho Gotardo.
Eleito Vereador na última eleição
municipal de 2020, Ratinho Gotardo assumiu a pasta em outubro
do ano passado justamente com a

missão de liderar e orientar este
processo de normalização das
atividades ligadas ao esporte e à
cultura na cidade.
“Muitos não acreditavam que
esta retomada daria certo, mas
uma das condições que eu coloquei para me licenciar do cargo
de Vereador e assumir a Secretaria
era justamente viabilizar essa
volta dos torneios, dos eventos
esportivos e das atividades culturais desenvolvidas em Colombo”,
afirmou o Secretário.
Uma das primeiras ações tomadas por Ratinho Gotardo foi
justamente o retorno dos campeonatos locais, auxiliando a LFC
na execução da Copa 40 Anos da
Liga e do Torneio Cinquentinha.
Juntos, os torneios foram realizados num prazo curto de dois
meses e meio, com a participação
de 18 equipes, sendo 12 na Liga
e seis no Cinquentinha, somando
quase 60 partidas ao longo das
disputas.
A Secretaria não só viabilizou
o retorno das competições, como
também apoiou os campeonatos
através da arbitragem e das premiações. O Secretário destaca que
a realização dos torneios só foi
possível graças ao trabalho conjunto executado entre o Governo
Municipal, a Liga de Futebol de
Colombo e os times envolvidos.
“Houve uma união muito
grande e um entendimento muito
coerente dos times da Liga, que
cooperaram com a volta dos
torneios e garantiram o sucesso
almejado”, salientou Ratinho
Gotardo
Mas se engana quem pensa que o
apoio se limitou apenas à realização das competições. A SEMEC
viabilizou também a compra de
um trator, que é utilizado para a
roçada e limpeza dos estádios do
município. Além disso, também
foram adquiridos insumos como

terra preta, que garante uma melhor qualidade e oxigenação dos
gramados, e areia para as diversas
canchas espalhadas por Colombo.
O reforço oferecido pela Secretaria não é apenas operacional,
mas também administrativo, já
que hoje ela também trabalha com
a recomposição do seu quadro de
colaboradores e servidores, visando a reabertura dos ginásios poliesportivos para a comunidade.
Fora dos campos, a SEMEC
trabalha também com investimentos em infraestrutura através
da revitalização das canchas de
areia e da reforma do Ginásio de
Santa Tereza, cujo projeto está
avaliado em cerca de 300 mil
reais.Além disso, alguns estádios
municipais também deverão
passar por reformas, entre elas
a construção das arquibancadas
nos espaços do Ana Terra e do
União Guaraituba.
Segundo o Secretário, todo o
esforço da pasta se justifica com o
pretexto da promoção da saúde e
do lazer da comunidade: “Esporte
é saúde. Pesquisas mostram que
quem pratica algum tipo de modalidade esportiva com frequência
tem uma chance 70% menor de
adoecer. Então nós oferecemos
isso como contrapartida quando
realizamos essas ações, contribuindo para a promoção da saúde
pública e do lazer na vida das pessoas” destaca Ratinho Gotardo.
E a busca pela promoção da
prática esportiva não para por
aí. Pelo menos é o que afirmou
o Secretário, que disse que o Governo Municipal já se movimenta
junto aos Governos Estadual e
Federal na busca por recursos para
a construção de um novo ginásio
poliesportivo que servirá como
modelo para outras cidades e de
investimentos para a iluminação
dos estádios municipais.
Acurto prazo, novas campanhas

e eventos também serão desenvolvidos, como a corrida de rua
em comemoração do aniversário
de Colombo e o fomento às ações
voltadas para o esporte paralímpico e juvenil.
Todo o esforço é recompensado
quando os resultados obtidos
pelos atletas da cidade são apresentados. Um exemplo são as
recentes conquistas do campeonato metropolitano sub-20 de
futebol de campo masculino, do
vice-campeonato no torneio estadual sub-17 de futsal feminino e
as 18 medalhas no Campeonato
Paranaense deAtletismo, resultados obtidos por atletas e equipes
de Colombo.
O trabalho da SEMEC não se
limita somente à parte esportiva,
mas também às ações de cultura
e lazer desenvolvidas pelo município. Os recentes projetos “Arte
no Ponto” e a Feira de Natal são
alguns dos exemplos das atividades culturais desenvolvidas
pela pasta.
Neste escopo, o Secretário destacou também a execução da Lei
Aldir Blanc, projeto do Governo
Federal que vai atender cerca de
100 artistas locais que tiveram as
suas atividades impactadas pela
pandemia, proporcionando um
auxílio médio de 10 mil reais aos
profissionais.
Por fim, Ratinho Gotardo
destaca que o desenvolvimento
dos projetos da SEMEC só se
tornou possível graças à união e a
proximidade entre as Secretarias e
o Governo Municipal, afirmando
que a pasta está pronta para conquistar objetivos ainda maiores
em 2022: “A Secretaria está bem
equipada com todo o material
necessário para a retomada total
das atividades neste retorno neste
período pós-pandemia e o atingimento de novas metas”, finaliza
o Secretário.
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O período entre o final de
dezembro e começo de janeiro
é marcado por muitas festas e
celebrações, mas em Colombo o
que se viu foram casos trágicos
de violência contra a mulher.
Na tarde do dia 25 de dezembro foi registrado o primeiro
caso desta natureza, quando
um homem assassinou a ex-namorada em um pesque e pague
situado no bairro Santa Gema.
Segundo relatos de testemunhas, o suspeito teria mostrado
irritação por conta de a ex-companheira ter assumido um
novo relacionamento e acabou
agredindo a vítima com sete
golpes de faca.
A vítima, uma jovem de
19 anos identificada como
Ketlin Vitória Martins Chagas,
chegou a ser encaminhada ao
Pronto Atendimento do Alto
Maracanã, mas não resistiu aos
ferimentos e acabou morrendo.
Após o cometimento do
crime, o suspeito, que já tinha

passagem por violência doméstica contra outra ex-namorada,
teria ainda enviado um áudio
ao atual namorado de Ketlin,
onde relatava o que tinha feito
e ameaçando também o companheiro da vítima.
Após intensas buscas que se
realizaram nos dias seguintes, o
suspeito do crime se entregou
ao Centro de Triagem em Curitiba, onde permanece preso e à
disposição da Justiça.
Já na primeira semana de
janeiro, um homem suspeito
pelo feminicídio da jovem Diene Silva de Brito, de 23 anos,
se apresentou à Delegacia de
Polícia Civil do Alto Maracanã.
A jovem foi encontrada pelos
vizinhos em sua residência, no
bairro São Gabriel, no dia 2
de janeiro, com o corpo já em
estado de decomposição.
Devido ao forte cheiro vindo da residência, os vizinhos
desconfiaram que algo estava
errado e foram verificar o que

teria acontecido, momento em
que avistaram o corpo da vítima.
O suspeito, que era namorado de Diene, confessou o crime
em interrogatório prestado ao
delegado Herculano Augusto
de Abreu. Segundo o relato, ele
teria tentado se defender após
ser atacado pela vítima, dizendo
ainda que fugiu após o crime
por estar com medo.
De acordo com a apuração
feita pela Polícia Civil, o casal era do estado do Pará e já
tiveram um desentendimento
no passado, inclusive sendo
formalizado um Boletim de
Ocorrência pelo fato.
Os investigadores realizaram diligências no local onde
o corpo foi encontrado para
tentar localizar a faca utilizada
no crime, mas não tiveram êxito
na busca. Como o suspeito se
apresentou espontaneamente,
por força da lei ele foi ouvido
e liberado, mas responderá pelo
crime de feminicídio.

Homem é baleado por dívida de 15 reais
de 27 anos com lesão causada
por um projétil de arma de
fogo na panturrilha.
Ao tomarem conhecimento do que teria ocorrido, os policiais foram informados que a
vítima teria sido baleada após
constantes discussões com o
atirador sobre uma dívida de
15 reais que supostamente a
vítima tinha com o autor do
disparo, que seria dono de
uma distribuidora.
Foto – Divulgação/Polícia Civil

2022 mal começou, mas as
ocorrências e os delitos seguem
ocorrendo em Colombo.Ainda
na madrugada do primeiro
dia do ano, a Polícia Militar
foi acionada para verificar a
denúncia de um homem que
teria sido baleado na perna após
uma discussão na rua Maringá,
no bairro do Paloma.
No local, os policiais avistaram uma ambulância do
SAMU atendendo um homem

Pistola apreendida na residência do suspeito de ter efetuado o disparo contra a vítima

Os policiais foram até a
casa do suspeito, um homem
de 40 anos e foram recebidos
por ele e sua esposa. No local,
o casal justificou os disparos
alegando que a vítima estaria
transtornada e danificou o portão da residência com chutes.
Quando perguntado onde
estaria a arma, o homem, que
aparentava estar alcoolizado,
disse não se lembrar onde
estava, mas os policiais localizaram o objeto embaixo da
cama do casal.
O suspeito até apresentou
o registro da arma e mostrou
também uma carteira de vigilante, mas que não podia ser
usada como porte.
A arma, uma modelo
PT838 da Taurus, calibre 380,
foi apreendida e, assim como
os envolvidos, levada para a
Delegacia do Alto Maracanã
para as providências cabíveis.

Na última sexta-feira, 7, foi
registrado o desaparecimento
de Cleverson Camargo Gonçalves, morador de Colombo/
PR. De acordo com o boletim
de ocorrência emitido junto
à Polícia Civil, Cleverson foi
visto pela última vez na Rua
Evaldo Kabithshke, no bairro
Rio Verde.
Na ocasião, ele estava
trajado com uma calça jeans
escura, uma blusa azul com
listras brancas e vermelhas e

um par de tênis da marca Nike
na cor azul.
Cleverson tem 38 anos de
idade, não apresenta nenhum
tipo de deficiência e é descrito
como um cidadão de pele parda
e cabelos curtos na cor preta,
mesma cor de seus olhos.
Informações sobre o paradeiro do desaparecido podem
ser informados junto ao Distrito
Policial Metropolitano de Alto
Maracanã (DPMAM), através
do telefone (41) 3605-6550.

Foto – Divulgação/Polícia Civil

Apesar de ter assumido a autoria do crime, suspeito responderá em liberdade

Foto – Divulgação/Polícia Civil

Virada de ano é marcada por casos de Familiares e amigos buscam
por cidadão desaparecido
feminicídio em Colombo
no bairro Rio Verde

Informações sobre o paradeiro de Cleverson devem ser comunicadas à Polícia Civil

Homem invade residência para roubar
e é baleado por morador

Na última semana, após pular
o muro e invadir uma residência
localizada na Avenida Santos
Dumont, um homem utilizou
de uma faca para ameaçar o
proprietário do imóvel e tentar
efetuar um roubo no local.
O que o invasor não esperava é que o dono da residência
estivesse preparado para se
defender, já que portava uma
arma de fogo que foi utilizada
para efetuar um disparo na perna do suspeito e impedir a ação
criminosa.
Mesmo baleado, o indivíduo
conseguiu correr até um ponto

de ônibus, onde pediu ajuda e
foi socorrido após a chegada
do SIATE ao local. Em sua defesa, ele alegou que havia sido
baleado após alguém passar em
um veículo e efetuar o disparo
contra ele.
Uma equipe do 22º Batalhão
da Polícia Militar esteve no local
e acompanhou o indivíduo até o
Hospital Cajuru. Após receber
alta, ele foi encaminhado para
a Delegacia da Polícia Civil do
Alto Maracanã. O autor do disparo também foi conduzido ao
local para que fossem prestados
esclarecimentos sobre a situação.
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Prefeito Helder Lazarotto fala sobre novo hospital
e investimentos previstos para Colombo em 2022

atração de investimentos
para a cidade, favorecendo
a competitividade entre as
empresas e o comércio, bem
como a geração de novos
empregos.
Helder Lazarotto também
esteve em reunião com o
governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, e
o presidente da Assembléia
Legislativa, Ademar Traiano,
para tratar sobre assuntos
relacionados à captação de
recursos para a construção do
Hospital Geral de Colombo.
De acordo com o prefeito,
com o empenho do governador e do legislativo estadual,
Colombo deve concretizar
esta e outras obras de grande
importância para a população.

O prefeito também esteve em reunião com os chefes do Executivo e Legislativo Estadual na primeira semana de 2022

Obra de pavimentação na rua das Amoreiras, no Jardim das Graças

Fotos – Reprodução/Fb Helder Lazarotto
Registro da reunião do prefeito de Colombo com o Secretário Estadual de Desenvolvimento Urbano do Paraná

O prefeito de Colombo,
Helder Lazarotto, esteve em
reunião com o Secretário
Estadual de Desenvolvimento Urbano do Paraná, João
Carlos Ortega, para tratar
de assuntos relacionados a
obras de infraestrutura na
cidade com o apoio do Plano
de Investimento em Obras
Estruturantes.
Desenvolvido através de
uma parceria entre o município de Colombo e o governo do estado, a estimativa
é que nos próximos três
anos cerca de 200 milhões
de reais sejam destinados
ao projeto para obras públicas, tais como serviços
de saneamento, transporte,
energia e telecomunicação.
A infraestrutura promete a

Sistema de rodízio será descontinuado somente quando os reservatórios alcançarem 80% da sua capacidade total

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar)
divulgou a tabela de rodízio
da Região Metropolitana,
seguindo o modelo de 60

horas com água e 36 horas de
interrupção. O revezamento
de distribuição será aplicado
entre os dias 14 a 25 de janeiro, até que o nível do Sistema

Fotos – José Fernando Ogura/AEN

SANEPAR vai prolongar o rodizio de água na
região metropolitana de Curitiba

de Abastecimento Integrado
de Curitiba e RMC (SAIC)
alcance pelo menos 80% de
sua capacidade total.
Apesar das chuvas terem se

intensificado, melhorando
o cenário da crise hídrica
estadual, a companhia trabalha com cenários mais
conservadores para garantir
o abastecimento. Nas últimas
semanas, os níveis das barragens subiram para 73,11%,
o maior desde o começo do
rodízio. Em maio de 2020,
o volume médio dos reservatórios chegou a bater a
casa dos 30%, de acordo
com um levantamento da
Simepar.
As projeções mostram que
a Capital vem superando a
média histórica de chuvas
em quatro oportunidades
do ano passado: janeiro,
maio, agosto e outubro. Em
outros três meses os níveis
ficaram bem próximos do

ideal. Entretanto, a Sanepar
alerta que o Paraná continua
em calamidade hídrica. Em
dezembro, choveu muito
pouco no Oeste do Estado, e
o governo continua em busca
de alternativas para enfrentar
a estiagem.
Na Região de Curitiba, por
exemplo, a obra de transposição do Rio Capivari, em
Colombo, até a barragem
do Iraí, dentro do Sistema
de Abastecimento Integrado
de Curitiba e Região Metropolitana, estava prevista para
2025, mas foi concluída em
outubro do ano passado. Por
conta disso, cerca de 700
litros de água são acrescentados por segundo ao sistema,
contribuindo para o abastecimento da população.
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Foto – Reprodução/AEN

Com planejamento em dia, projeto da ponte de
Guaratuba segue em ritmo acelerado

Projeto da Ponte de Guaratuba com as alternativas de traçado do trajeto

Idealizada pelo Governo
do Estado como forma de
integrar o litoral paranaense,
a proposta de construção do
modal rodoviário que ligará
Guaratuba a Matinhos entrou
na segunda fase de execução
após a aprovação por parte do
Departamento de Estradas de
Rodagem do Paraná (DER/
PR) e do Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e
Ambiental (EVTEA).
A essa altura, especialistas
estão na região para elaborar o
Estudo de Impacto Ambiental
e Relatório de Impacto Am-

biental (EIA/RIMA), além
de ações preliminares para a
análise da engenharia estrutural. Somente nesta etapa do
projeto, o investimento é de
mais de 3,5 milhões de reais
– a ação integra o Programa
Estratégico de Infraestrutura
e Logística de Transportes do
Paraná e conta com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Tratado como prioridade pelo Governo Estadual,
a travessa entre Guaratuba e
Matinhos vem tentando vencer a burocracia de acordo

com as licenças ambientais
para operar.
“Estou muito otimista com
a Ponte de Guaratuba. Temos
que vencer a burocracia para
que nada atrapalhe este grande
projeto. A certeza é que estamos dando todos os passos
para resolver um problema
antigo do Litoral”, afirmou
o governador Ratinho Jr.,
ressaltando que com o término da fase de estudos, uma
forma de agilizar o início da
construção seria a contratação
da empreiteira responsável
pela obra por meio do Regime

Diferenciado de Contratações
(RDC).
Entre as opções mais viáveis, estão sendo discutidas
alternativas que variam de
800 a 1.180 metros de comprimento. Em sua extensão final,
a ponte irá desenvolver-se
paralela ao morro, sobre o
mar, atingindo em terra firme,
já em aterro, a área ocupada
pelas instalações de apoio
do ferry-boat. Atualmente, a
travessia entre Guaratuba e
Matinhos é feita somente por
ferry-boat, com movimento
estimado de 70 mil a 100 mil

veículos por mês, número que
salta para 200 mil na temporada de verão.
Segundo o secretário de
Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex, viabilizar a
construção da ponte na Baía
de Guaratuba é um importante
marco para a modernização do
Litoral paranaense. “Há décadas se discutia a construção da
ponte, mas só agora estamos
conseguindo avançar com
esse empreendimento, que vai
mudar a cara do Litoral e reforçar o potencial turístico das
nossas praias”, acrescentou.

Foto –José Fernando Ogura/AEN

Governo pretende vacinar cerca de um milhão de crianças contra a Covid-19

Após desacordos entre estados e Governo Federal, imunização infantil começará já no
início deste ano

Por meio de uma Nota Técnica divulgada pelo Ministério da
Saúde com apoio do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recentemente, estima-se que no Paraná cerca de
1.075.294 crianças com idade
entre 5 a 11 anos sejam vacinadas contra a coronavírus. A
população dessa faixa etária foi

incluída no Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação, pelo Programa Nacional
de Imunizações (PNI).
De acordo com o secretário
estadual de Saúde, Beto Preto,
o estado está aguardando o recebimento das vacinas para dar
início à imunização do público
infantil. A previsão é que ainda

no mês de janeiro, 3,7 milhões
de doses sejam recebidas pelo
Ministério da Saúde para serem
enviadas aos estados, conforme
a proporção da população dessa
faixa etária. Porém, seriam necessárias 40 milhões de doses
para contemplar as 20 milhões
de crianças no Brasil.
“O Paraná deve receber cerca
de 185 mil doses nessa primeira
remessa e vamos fazer a vacinação acontecer, da mesma
forma que fizemos ao longo
do ano passado”, declarou Beto
Preto. “Mais uma vez o Paraná
fará uma grande campanha de
vacinação. É importante que as
pessoas deixem de lado as informações falsas que circulam
e vacinem seus filhos”, ressaltou o secretário, em alusão ao
espalhamento de fake news e
à opinião divida do Governo
Federal.
A Sociedade Brasileira de
Pediatria defende a imunização
do público infantil. Em um
estudo publicado em 28 de
dezembro de 2021, a aplicação

do imunizante nas crianças foi
defendido por médicos com
justificativas éticas, epidemiológicas, sanitárias e de saúde
pública. Contudo, a exigência
de uma prescrição médica para
a vacinação dos pequenos não
será obrigatória, conforme foi
discutido por membros do
governo durante as últimas
semanas.
“Já tínhamos essa postura
de não exigir a prescrição
médica. Vamos proceder a vacinação contra a Covid-19 nas
crianças da mesma forma que
fizemos com os adolescentes,
com a autorização dos pais”,
alegou Beto Preto. “É importante esclarecer que a vacina
da Pfizer, que foi autorizada
pela Anvisa, é segura e nós
precisamos vacinar os paranaenses de 5 a 11 anos de idade,
principalmente com a chegada
variante Ômicron. Apesar de
não termos registros oficiais,
há probabilidade de que ela
esteja circulando”.
Segundo a Nota Técnica,

a vacinação das crianças
vai atender diretrizes semelhantes aos demais públicos,
começando pelo público com
comorbidades ou deficiência
permanente, passando para os
povos indígenas e quilombolas, as crianças que vivem em
lares com pessoas com alto
risco para evolução grave de
Covid-19 e, finalmente, a aplicação em ordem decrescente de
idade: iniciando pelos 11 anos
até chegar aos 5 anos.
O processo de aprovação de
imunizantes é regulado pela
Anvisa, órgão responsável
pela aprovação de todas as
vacinas aplicadas no país.
Até chegar ao braço das pessoas, um imunizante passa
por vários ensaios clínicos
submetidos ao Dossiê de
Desenvolvimento Clínico de
Medicamentos (DDCM), com
o objetivo de divulgar estudos
capazes de assegurar que uma
vacina é capaz de proteger
uma pessoa com o mínimo de
reações adversas.

ESTADUAL

| 15 |

ANO 23 - EDIÇÃO 2815 • 12 DE JANEIRO DE 2022

Foto – Rodrigo Bellizzi

Paraná oferece mais de 8 mil vagas de
emprego em agências do trabalhador

Curitiba e região metropolitana ofertam quase 1.600 oportunidades de trabalho em diversas áreas

Na segunda-feira (10/01),
a Secretaria de Estado da

Justiça, Trabalho e Família
(Sejuf) divulgou que, so-

mente em Curitiba e região
metropolitana, mais de 1.596

oportunidades de emprego estão sendo oferecidas à população. No Paraná, são 8.221
oportunidades de trabalho
com ocupações em diversas
modalidades.
São vagas como auxiliar de
linha de produção, alimentador de linha de produção,
atendente de telemarketing
e vendedor. Este ano houve
o reajuste médio salarial dos
operadores de telemarketing,
que ficou em 4,80% conforme o salário mínimo para
2022. No Paraná, a média
do salário dos teleatendentes
foi calculada por uma amostragem de 5909 salários de
profissionais contratados.
Segundo os acordos e convenções coletivas, o dissídio
da categoria é de R$ 1.204,24

Preço do combustível volta a
subir nos postos do Paraná

O valor da gasolina aumentou relativamente no
Paraná, apesar da tendência de queda em outras
partes do Brasil. Mesmo
acima dos seis reais, o
Estado aparece em terceiro lugar com o preço
médio da gasolina mais
baixo em comparação a
outros lugares, ficando
atrás apenas do Amapá (R$
5,15) e de São Paulo (R$
6,32).
Segundo dados recentemente divulgados pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Bicombustível (ANP),
apesar da diminuição
mínima nos preços dos
combustíveis no Brasil na

comparação da primeira
semana de janeiro com a
última de dezembro, hoje
o preço médio da gasolina
comum é de R$ 6,39 e do
etanol R$ 5,15. Nos dois
casos, o aumento foi de
dois centavos.
Economistas atribuem a
ligeira queda ao avanço
da variante Ômicron pelo
mundo, o que levou a uma
queda do preço do barril
internacional. Aliado a
um câmbio relativamente
mais estável em nossa economia, isso fez com que o
preço da gasolina parasse
de subir e começasse a
sofrer uma leve redução.
Isso é uma acomodação
do preço, mas não uma

Foto – Reprodução Aquivo/ABR

Governador Ratinho
Junior testa positivo
para Covid-19

tendência diferente do
mercado brasileiro e do
mercado mundial.
No Paraná os preços subiram um pouco nos últimos
dias, mas pode ser que nas
próximas semanas ele suba
um pouco menos que a média nacional. Ainda assim,
os motoristas estão pagando bem mais caro que no
ano passado. Em Curitiba,
a gasolina custava R$
4,20 na primeira semana
de janeiro de 2021, quase
dois reais a menos do que
agora. No caso do etanol,
o litro passou de R$ 3,00
para R$ 4,92. Segundo os
especialistas, não existe
uma previsão de queda
significativa nos preços.

O Governador do Estado
do Paraná, Carlos Massa
Ratinho Junior, testou
positivo para Covid-19.
A informação foi confirmada pela assessoria
do Chefe do Poder Executivo, que afirmou que
o Governador está bem,
sem apresentar sintomas
graves e que ficará em
isolamento em sua residência em Curitiba pelos
próximos dias.
Nesta semana, ele iria
participar da inauguração
da indústria de proteína
animal da Cooperaliança,
um investimento de R$ 83
milhões com o apoio do

Estado e da cooperativa
Agrária Agroindustrial,
mas sua presença no evento foi cancelada por causa
do diagnóstico.
Ratinho Jr. continuará
tratando da agenda estadual do isolamento em
casa. Em 2021, o Governador havia tomado
a vacina de dose única
da Janssen, mas contraiu
a Covid-19 mesmo assim. Questionada sobre
a informação se o Governador teria recebido
ou não a dose de reforço,
a assessoria do Palácio
Iguaçu não se manifestou
até o momento.

Foto – Reprodução/AMP

Apesar do aumento, Paraná permanece com o terceiro preço mais baixo entre os estados brasileiros

para uma jornada de trabalho
de 37 horas semanais, sendo geralmente 6 horas por
dia.
As Agências do Trabalhador municipais já estão atendendo o público de forma
presencial, mas é necessário
fazer o agendamento por
meio do site www.justiça.
pr.gov.br/trabalho. Os atendimentos ocorrem das 9h
às 17h, de segunda a sexta-feira. Também é possível
buscar orientações entrando
em contato junto às Agências
pelo aplicativo Sine Fácil
ou pelo Emprega Brasil.
Em Curitiba, os telefones
(41) 3883-2220, 3883-2228,
3883-2239 e 3883-2236 também estão disponíveis para
a oferta de vagas.

Governador já havia sido vacinado em 2021 com a dose única da Janssen
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