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Nova gestão municipal completa 
primeiro ano de mandato e traça 

novos planos para os próximos anos

Campanha de vacinação 
infantil é iniciada em Colombo 

Prefeito Hélder La-
zarotto detalha algu-
mas das principais 
ações tomadas frente 
à gestão municipal no 
primeiro ano de man-
dato. Investimentos 
na saúde, educação e 
em novas obras foram 
destaque, mas o chefe 
do Poder Executivo 
Municipal projeta um 
futuro ainda mais am-
bicioso para Colom-
bo, com novas ações 
a serem tomadas já a 
partir de 2022. Con-
fira a entrevista com-
pleta com o prefeito . 
Páginas 08 e 09

Covid-19
Paraná completa um ano 
de vacinação com mais 
de 70% da população 

imunizada
Página 07

Economia
Curitiba e RMC lideram 
o ranking nos índices de 

inflação em 2021
Página 06

Esportes
Atleta de Colombo 
é convocado para a 

Seleção Brasileira de 
Futebol Americano 

Página 11

Abastecimento
Sanepar anuncia a 

suspensão do rodízio de 
água na RMC 

Página 13

Após apresentar bons índices no processo de imunização da população adulta do 
município, Colombo iniciou nesta semana a aplicação das primeiras doses pediátri-
cas contra a Covid-19. Conheça todos os detalhes e orientações sobre a campanha de 
vacinação infantil que será desenvolvida na cidade. Página 03
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Há cerca de um ano atrás, 
vivíamos um momento 
de incerteza causado 

pela gravidade da pandemia 
de Covid-19 no mundo. Na 
época, o trabalho de imuniza-
ção no Brasil ainda dava seus 
passos iniciais, mas ao longo 
dos meses fomos retomando a 
normalidade de nossas vidas 
conforme a vacinação avan-
çava. Hoje, acompanhamos o 
crescimento de casos da doença 
causado pela nova variante 
Ômicron, com um número 
de infecções semelhante aos 
do momento mais crítico da 
pandemia. Contudo, o índice 
de mortes e internações é muito 
menor do que naquele período, 
comprovando a eficácia das 
vacinas desenvolvidas para o 
combate das doenças. Nesta 
semana, nosso município e 
várias regiões do Paraná inicia-
ram a campanha de imunização 
infantil e para repetir o bom 
desempenho apresentado com 
os adultos, é necessário que os 
pais e responsáveis estejam 
atentos também a todas as 
informações referentes à cam-
panha voltada para as crianças. 
Nas páginas desta edição, você 
acompanhará as principais 
informações referentes ao as-
sunto e perceberá que apesar de 
todos os avanços conquistados, 
cuidados ainda são necessários. 
Tenha uma boa leitura!
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EDITORIAL

Valor com Propósito

Violência doméstica: o que fazer?

ARTIGO

ARTIGO

Olá, queridos leitores. Somos 
novas por aqui! A partir de 
hoje, estaremos juntos todas as 
quartas-feiras na coluna Valor 
com Propósito. Falaremos so-
bre sustentabilidade, doação, 
fatos e histórias relevantes 
do terceiro setor e ONGs que 
fazem a diferença nas cidades, 
estados e no nosso país. Mas, 
para começarmos bem, hoje 
vamos nos apresentar, para 
que você nos conheça e tam-
bém possa nos ajudar com ide-
ias, sugestões e dicas. Vamos lá?

A violência doméstica con-
tra a mulher é um crime 
que assola boa parte dos 

Somos a Valor com Propósito, 
empresa de consultoria com 
foco em impacto social. Cria-
da em 2021, a Valor nasceu da 
vontade de duas mulheres em 
contribuir com a mudança so-
cial do Brasil. Depois de quase 
duas décadas de trabalho na 
área comercial do terceiro 
setor, nos unimos e criamos 
a Valor com Propósito. Em 
outras palavras, impactamos 
o terceiro setor de forma prop-
ositiva, com recurso de em-
presas do segundo setor, que 

lares brasileiros que sofrem 
com a covardia praticada 
pelo agressor, que enxerga 
na mulher sua propriedade 
material.
Segundo pesquisa do Insti-
tuto Datafolha, encomen-
dada pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, uma 
em cada quatro mulheres 
acima de 16 anos afirma 
ter sofrido algum tipo de 
violência no último ano no 
Brasil durante a pandemia 
de Covid.
É um número alarmante 
que deu ensejo a campanha 
“Sinal Vermelho” que aju-
da as mulheres a pedirem 
socorro de forma discreta, 
apenas desenhando um X 
na palma da mão, inclusive 

Renata Iorio é mãe do Bernardo, 
administradora, empreendedora 
social e sócia co-fundadora da 
consultoria de impacto social Val-
or com Propósito

Luis Felipe Pinto Jogaib
“Carioca” é Investigador da DP 
do Alto Maracanã. CONTATO: 
inv.lfpjogaib@pc.pr.gov.br 

Raphaela Ginefra é formada em 
Relações Públicas, empreendedo-
ra social e sócia co-fundadora da 
consultoria de impacto social Val-
or com Propósito

tenham como objetivo impac-
tar pessoas e histórias, mudar 
realidades e perspectivas de 
milhares de outras pessoas e 
organizações de forma positi-
va e transformadora.
Umas das bandeiras que 
acreditamos e estamos conse-
guindo levantar é a da democ-
ratização dos recursos destina-
dos às instituições no Brasil. 
Hoje, existem 5 ou 6 institu-
ições que captam grande parte 
do recurso destinado para “do-
ação” e, consequentemente, 
essas mesmas grandes capta-
doras conseguem mostrar mais 
o que fazem, pois têm recursos 
e atraem ainda mais dinheiro. 
Se lembrarmos que no Brasil 
foi registrado em 2019 pelo 
Fasfil que existem 820 mil 
ONGs, não podemos admitir 
a falta de democratização de 
recursos para as organizações 
sérias, bem geridas, fazedoras 
e transformadoras de reali-
dades no nosso país.
Mas quem são essas duas mul-
heres? Eu sou Rê Iorio, cari-
oca que vive em Curitiba há 
mais de 25 anos, apaixonada 
por pessoas e histórias. Sou 
mãe do Bernardo, de 1 ano e 

tendo força de lei, conforme 
a PL 741/2021 que define 
o programa como uma das 
medidas de combate à vi-
olência contra a mulher.
Quando se fala em violên-
cia, está englobando a físi-
ca e a psicológica que pode 
ser denunciada pelos tele-
fones 181 ou 197 com o 
anonimato garantido.
Se a agressão tiver aca-
bado de acontecer, a víti-
ma pode ligar para Polícia 
Militar pelo telefone 190, 
onde o ofensor pode ser 
preso em flagrante e con-
duzido à Delegacia de Polí-
cia responsável. A vítima 
deve também comparecer 
na Delegacia de Polícia 
para formalizar Boletim 

realizada! Acredito e gosto 
da palavra empoderamento, 
acho que pessoas do bem e 
empoderadas de si, podem 
ir muito longe, e gosto disso, 
empoderar quem está ao meu 
redor para voar cada vez mais 
alto!
A Rapha Ginefra, também só-
cia da Valor com Propósito, é 
curitibana, casada, formada 
pela Universidade Federal do 
Paraná e acredita que é pos-
sível ir além, derrubar barrei-
ras, sonhar grande e alcançar 
o inimaginável. E com essa 
filosofia, segue confiando que 
através da Valor com Propósito 
conseguiremos que a desigual-
dade social se torne algo cada 
vez menor no Brasil.
Bom, pessoal, por hoje é isso! 
É um enorme prazer podermos 
dividir nossas ideias, pensa-
mentos e histórias com vocês 
todas as semanas.
Conta pra gente o que querem 
ler por aqui, mandem para nós 
suas histórias sobre trabalho 
voluntário, ONGs próximas a 
vocês, trabalhos transforma-
dores e iniciativas incríveis. 
Vamos juntos? contato@
valorcomproposito.com.br

de Ocorrência e, em segui-
da, ser solicitada medida 
protetiva que é uma ordem 
judicial concedida com a 
finalidade de promover o 
afastamento do agressor da 
vítima e de seus familiares, 
além de evitar que este en-
tre em contato com a ofen-
dida também pelo telefone 
e rede sociais. Em caso de 
descumprimento da medi-
da pode ser expedido um 
mandado de prisão contra o 
agressor.
É de suma importância a 
vítima confiar na polícia 
para evitar que um mal 
maior possa acontecer e 
que a violência cometida 
se transforme em um fem-
inicídio.

A PREVENÇÃO E OS 
CUIDADOS AINDA 
NÃO CESSARAM
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Prefeitura de Colombo inicia 
vacinação infantil contra a COVID-19

Prefeitura de Colombo 
firma parceria com projeto 

universitário solidário

Prefeito Hélder Lazarotto e equipe municipal de saúde posam com as primeiras doses pediátricas da vacina contra ao Covid-19

Detalhe da vacina da Pfizer destinada às crianças

Nos casos onde as crianças não podem comparecer à unidade de saúde, os responsáveis deverão comunicar antecipadamente para 
que uma equipe seja deslocada até as residências

Equipe de representantes do app NÓS se reuniu com a Secretária Elis Lazarotto e firmou 
uma parceria que beneficiará os projetos solidários do munícipio

A Prefeitura de Colombo ini-
ciou, na última terça-feira (18), 
a vacinação contra a Covid-19 
das crianças de 5 a 11 anos. 
De acordo com o cronograma 
divulgado pelo município, pri-
meiramente serão imunizadas 
as crianças com idade entre 9 
e 11 anos acamadas, imunossu-
primidos, com deficiências ou 
comorbidades.

Mas antes de levar as crianças 

Na última semana, a Secretá-
ria de Assistência Social, Elis 
Lazarotto, recebeu a professora 
Eunice Liu e Mariana Felix 
De Oliveira, representantes do 
aplicativo NÓS – Nosso Olhar 
Solidário. A plataforma foi 
criada com o objetivo de unir 
as pessoas que precisam de 
doações e serviços voluntários 
com quem está disposto a doar 
e voluntariar.

Na oportunidade, Elis Laza-
rotto, parabenizou a iniciativa 
dos idealizadores do projeto, 
que é uma extensão universitá-
ria da UTFPR. “É uma alegria 
imensa receber pessoas que se 
comprometem a fazer o bem 
e ajudar quem precisa. O App 
NÓS é uma corrente de amor 
que promove alegria e conforto 
para centenas de pessoas todos 
os dias. Com certeza firmare-
mos uma importante parceria 
que fortalecerá ainda mais os 
trabalhos já desenvolvidos pela 
Prefeitura. Parabéns a todos os 

aos postos de atendimento, é 
necessário atualizar o cadastro 
delas nas unidades de saúde da 
cidade. Além disso, também de-
verá ser apresentada uma auto-
rização por escrito, mesmo que 
os pais acompanhem a criança 
no momento da vacinação.O 
formulário está disponível no 
site da prefeitura, mas também 
poderá ser preenchido direta-
mente nos locais de vacinação.

Das 8h às 16h30, todas as 25 
unidades de saúde do muníci-
pio aplicarão as doses, enquan-
to os postos do Fátima, Osasco 
e Guaraituba atenderão até às 
18h. Será necessário apresentar 
os documentos de identificação 
com foto da criança a ser va-
cinada e do responsável legal 
pelo vacinado. Também deverá 
ser apresentada a carteirinha 
de vacinação e, nos casos das 
crianças com deficiência ou 
comorbidade, a declaração 
médica padrão CRM ou o pron-
tuário eletrônico da unidade 
de saúde.

O prazo entre a primeira e a 
segunda dose é de oito semanas 
e as informações sobre novos 
lotes ou avanço no processo de 
imunização serão divulgados 
nas redes sociais da Prefeitura 
de Colombo.

envolvidos”, destacou.
A parceria promoverá o cadas-

tro de instituições registradas 
no Fundo de Ação Social do 
município, proporcionando no-
vas possibilidades de projetos a 
serem desenvolvidos em favor 
delas. Além disso, instituições 
ainda não cadastradas podem 
fazer o seu registro através do 
site oficial do projeto.

O projeto NÓS reúne uma 
equipe de estudantes, profes-
sores e voluntários distribuí-
dos por todo o Brasil, com o 
propósito de aliar tecnologia, 
empatia e comprometimento 
através de um aplicativo sem 
fins lucrativos. Além disso, a 
equipe envolvida no projeto 
busca também construir valor 
mediante uma rede solidária de 
pessoas comprometidas com o 
próximo, oportunizando ações 
solidárias por meio da conexão 
direta entre doadores e institui-
ções, suprindo necessidades e 
minimizando a desigualdade.
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Cresce o número de crianças sem 
registro de paternidade no Brasil

Autoridades assinam ordem 
para construção de nova sede 
dos Bombeiros em Colombo

Inscrições para processo seletivo do 
IBGE se encerram nesta semana

Processo de reconhecimento pode ser solicitado pelos pais das crianças ou pelos próprios filhos maiores de 18 anos

Representes do estado e município estiveram presentes no evento de assinatura do 
documento 

Apesar de o registro de pater-
nidade ser um processo simples 
e um direito garantido pela 
Constituição Federal, o número 
de crianças sem o reconhe-
cimento paterno cresceu nos 
últimos anos em todo o país.

De acordo com a Associação 
Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen), 
o índice de crianças que pos-
suem apenas o nome da mãe na 
certidão de nascimento cresceu 
de 5,5% para 5,9% em 2019. 
Em 2020, o índice subiu para 
6% e um levantamento parcial 
feito em 2021 registrou novo 
crescimento de 6,3%.

No Paraná não foi diferente e 
o estado registrou consecutivos 
aumentos ao longo dos últimos 
anos. Em 2018, o índice era de 
4,5%, crescendo 0,1 ponto per-
centual nos dois anos seguintes 
e atingindo a marca de 4,9% 
em 2021.

Na contramão destes núme-
ros, os atos de reconhecimento 
de paternidade diminuíram. 
Em 2019, ano recorde da sé-
rie histórica do país, mais de 
35.200 atos de paternidade 
foram reconhecidos. Contudo, 
no ano seguinte este número 
diminuiu para cerca de 30 mil 
registros, enquanto no primeiro 
semestre de 2021 pouco mais de 
13 mil atos de reconhecimento 
foram expedidos, uma queda de 
1,6% se comparada ao mesmo 

Na tarde de quarta-feira, 
19, o prefeito Hélder Laza-
rotto esteve reunido com o 
governador do estado, Car-
los Massa Ratinho Junior, 
para a assinatura da Ordem 
de Serviço para construção 
do Corpo de Bombeiros na 
região do Guaraituba, em 
Colombo. Segundo as au-
toridades, serão investidos 
mais de R$5,5 milhões nas 
obras de construção da nova 
sede da força de segurança.

As inscrições do Processo Seletivo 
Simplificado para atuar no Censo 
2022 do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) encerram 
na próxima sexta-feira (21).

Ao todo, foram disponibilizadas 
mais de 5 mil vagas para a função 
de Agente Censitário Municipal, 
pouco mais de 18 mil oportunidades 
de Agente Censitário Supervisor 
e mais de 183 mil oportunidades 
para a função de recenseador. Para 
os dois primeiros cargos, a taxa de 
inscrição é de R$ 60,50, enquanto 
para a função de recenseador a taxa 
é de R$57,50. 

Os requisitos para o preenchi-
mento das vagas são ensino médio 
completo para as oportunidades 

período em 2020.
Com o objetivo de combater 

estes números e estimular o 
reconhecimento de paternidade 
para as pessoas sem este regis-
tro, a Corregedoria Nacional 
de Justiça coordena o Programa 
Pai Presente, projeto nacional 
que viabiliza e agiliza este 
processo.

Para isto, basta que os interes-
sados compareçam ao cartório 
de registro civil mais próximo 
para dar início ao procedimen-
to. A partir da indicação do 
suposto pai, feita pela mãe ou 
filho maior de 18 anos, as infor-
mações são encaminhadas ao 
juiz responsável, encarregado 
de localizar e intimar o indicado 
para que se manifeste quanto 
à paternidade ou tomar as 
providências necessárias para 
dar início à ação investigatória.

Se a iniciativa de reconhe-
cimento partir do próprio pai, 
basta que ele compareça no 
cartório com a certidão de 
nascimento do filho. Caso a 
criança for menor de idade, é 
necessário o consentimento da 
mãe para que o processo seja 
encaminhado.

Executado nos cartórios de 
todo o país, o Programa Pai 
Presente desenvolve-se em 
parceria com o Poder Judici-
ário e o Ministério Público, 
responsáveis pela abertura de 
ações judiciais e até mesmo de 

solicitações de DNA nos casos 
em que o suposto pai recuse 
se manifestar ou reconhecer 
o filho.

A Oficial do Registro Civil 
de Colombo/Sede, Elizabete 
Regina Vedovatto, explica que 
o projeto busca não só garantir 
os direitos de acesso à pensão 
ou outros benefícios, mas tam-
bém estreitar os laços familiares 
entre o pai e as crianças: “O 
Programa busca garantir o 
direito da criança de ter o pai 
presente em sua vida, para que 
ele exerça o seu papel na vida 
do filho”.

Além disso, ela destaca que 
hoje existem outros meios para 
que as crianças cresçam com 
uma figura paterna. Um exem-
plo é o registro de parentalidade 
socioafetiva, onde os pais que 
criam uma criança por meio 
de uma relação de afeto, sem 
vínculos biológicos, atestem 
o reconhecimento através de 
um registro que também pode 
ser feito pelos cartórios civis 
e ratificado pelo Ministério 
Público.

“A afetividade pode ser con-
ceituada como a relação de 
carinho ou cuidado que se tem 
com alguém íntimo ou querido, 
em outras palavras é aquela 
relação de afeto que existe 
entre pais e filhos, sejam eles 
biológicos ou não” completou 
Elizabete

Além do governador do 
Paraná e do prefeito de Co-
lombo, estiveram presentes 
no evento o presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, Ademar Traiano, 
o Secretário Estadual de 
Segurança Pública, Rômulo 
Marinho Soares, o vice-pre-
feito do município, Profes-
sor Alcione e o Comandante 
do Corpo de Bombeiros do 
Paraná, Coronel Manoel 
Vasco.

de agente censitário, e ensino 
fundamental completo para as 
oportunidades de recenseador. 
As remunerações variam entre 
R$1.700 e R$2.100 para os agentes 
censitários e retribuição mensal por 
produção para os recenseadores. 
Além disso, também são oferecidos 
outros benefícios como auxílio-
-alimentação, auxílio-transporte e 
auxílio pré-escolar.

Para Colombo, estão disponíveis 
216 vagas para o cargo de recense-
ador e 26 vagas para a função de 
agente censitário. A data prevista 
da prova é para o dia 10 de abril 
de 2022 e as inscrições poderão 
ser feitas através do site FGV Co-
nhecimento.

Requerimento de licença/IAT
CELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E ABRASIVOS LTDA, CNPJ/
MF no 07.664.605/0005-50, torna público que requereu ao IAT, a LO-licença 
operação, para as atividades, Fabricação de embalagens de material plástico, 
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado 
para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo, Comércio 
atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de materiais de construção 
em geral, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de material 
elétrico, Comércio varejista de materiais de construção em geral, situada, 
AVENIDA São Gabriel, 481 Campo Pequeno-Colombo/PR. CEP. 83.408-010, 
não foi determinado estudo de impacto ambiental. Colombo/PR, 19/01/2022.
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Minha alegria como coordenadora do concurso Miss Colombo é ver nossas misses 
brilhando em passarelas do mundo todo. Minha querida Raphaela Lima, que iniciou na 
carreira como Miss Colombo em 2006, o primeiro título de muitos! Parabéns por seu 

aniversário e pelo atual título de Miss Internacional 2022, que você continue brilhando 
muito por onde passa!

A modelo foi aclamada com o título pela franquia Marcelo 
Ramos, realizando ensaio oficial com o renomado fotógrafo 

Fernando Nobre em Paris. 
Retornando da 
mágica viagem 
à Cidade Luz, 

ela celebrou seu 
aniversário com 

o tema Paris, 
contando com as 

ilustres presenças de 
Popó, tetracampeão 
mundial de boxe, e 

do renomado escritor 
e palestrante Josué 

Lemos.

Raphaela Lima, do Miss 
Colombo para o mundo!

Social
Zoleide
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Curitiba e RMC lideram índices de inflação em 2021

Paraná terá o maior 
salário mínimo do 

país em 2022
O ano novo chegou e os boletos 

também. O que fazer?

Índice foi puxado principalmente pelo aumento no preço dos combustíveis

Planejamento financeiro é um dos primeiros passos para lidar com as despesas do período

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), mais importante 

levantamento da inflação no 
Brasil, encerrou 2021 com 
uma alta de 10,06%. O dado 

foi divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) na última 

semana e mostra que o mês de 
dezembro fechou com um au-
mento de 0,73%. Para efeito 
de comparação. o índice total 
em 2020 havia sido de 4,52%.
Com o registro de 10,06%, o 

ano passado se tornou o mais 
inflacionário desde 2015 e o 
quarto com o maior índice 
desde 1994, ano da criação do 
Plano Real. O IBGE também 
divulgou o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC), que abrange uma 
faixa de renda menor, de 1 a 
5 salários mínimos, enquanto 
o IPCA trabalha entre 0 e 40.
Com o aumento, Curitiba e 

região metropolitana tiveram 
a maior variação dos índices 
regionais do IPCA, totalizan-
do 12,73%, inflação puxada 
principalmente pelo aumento 
no preço dos combustíveis.
A capital lidera também o 

aumento no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor, 
o INPC, com 12,84%. O 

No Paraná, a remuneração dos 
trabalhadores será a maior do 
Brasil este ano. De acordo com as 
definições do Conselho Estadual 
de Trabalho, Emprego e Renda 
(Ceter), o reajuste será de 10,06% 
(o que equivale a 100% do índice 
Nacional de Preços do Consumi-
dor – INPC). O novo piso salarial 
vai variar entre R$ 1.617,00 e R$ 
1.870,00, conforme a categoria 
profissional.

A média salarial será reajusta-
da por cada tipo de atividade. 
Na categoria 1 (trabalhadores 
agropecuários, florestais e da 
pesca), o valor sobe dos atuais 
R$ 1.467,00 para R$ 1.617,00; 
na seguinte, de trabalhadores de 
serviços administrativos, vende-
dores do comércio e reparação 
e manutenção, de R$ 1.524,00 
para R$ 1.680,00; na outra (tra-
balhadores da produção de bens 
e serviços industriais), de R$ 
1.577,00 para R$ 1.738,00; e na 
última (técnicos de nível médio), 
de R$ 1.696,00 para R$ 1.870,00.

O Paraná atingiu a marca histó-
rica de 1,5 milhão de empresas 
ativas, registrando um cresci-
mento de 6,82% no ano de 2021. 
Os indicadores refletem em mais 
de 196 mil vagas de trabalho 
formal ocupadas entre janeiro e 
novembro de 2021, colocando 
o Estado na posição de quarto 
maior do Brasil na geração de 
empregos durante esse período. 
Os dados são da Junta Comercial 
(Jucepar) e do Ministério do 
Trabalho e Previdência.

A nova base salarial foi definida 

Com a chegada de 2022, chega 
também aquela pilha de contas e 
boletos de início de ano, que são 
puxadas por algumas despesas 
adicionais como impostos, seguros, 
gastos escolares, além das pendên-
cias deixadas no final do ano que 
passou.

Apesar de serem despesas pre-
vistas para todo mês de janeiro, 
uma pesquisa da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), com o Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil), mostra 
que nove, em cada dez brasileiros, 
alegam não ter como pagar todas 
as contas deste período.

O levantamento mostra que 
apenas 9% da população brasileira 
afirma ter dinheiro para pagar essas 
contas, um dado alarmante e que 
pode afetar o planejamento finan-
ceiro das famílias para o restante 
do ano.

Entre as contas extras mais fre-
quentes deste período, destacam-se 
o Imposto sobre a Propriedade Pre-
dial e Territorial Urbana (IPTU) e o 
Imposto sobre Veículo Automotor 
(IPVA), que chegam juntos no início 
do ano e costumam impactar o pla-

INPC abrange uma faixa de 
renda menor, de 1 a 5 salários 
mínimos, enquanto o IPCA 
trabalha na faixa entre 0 e 40. 
Além da alta nos combus-

tíveis, o índice foi infla-
cionado também por conta 
do aumento no preço das 
fontes de energia, como o 
crescimento no valor do 
botijão de gás e da energia 
elétrica, esta impactada pela 
crise hídrica. Já o grupo de 
alimentação e bebidas teve 
uma queda se comparado a 
2020, mas junto dos grupos 
de Habitação e Combustíveis 
representa cerca de 79% do 
IPCA em 2021.
Em Colombo, o prefeito 

Hélder Lazarotto estabeleceu 
para 2022 o índice de atu-
alização monetária para os 
tributos, taxas, contribuições 
e preços públicos em 10,74%, 
com base no acumulado do 
IPCA entre novembro de 
2020 e novembro de 2021.

em consenso pelo Ceter, 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 econô-
mica no Paraná. No final do ano 
passado, a lei 20.877/2021, apro-
vada pelos deputados estaduais, 
possibilitou o aumento do piso 
salarial de acordo com a aplica-
ção integral do INPC de 2021.

“O reajuste do piso é um com-
promisso do nosso governo em 
valorizar os trabalhadores e é 
feito de forma muito democráti-
ca”, afirmou o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior. “Essa 
valorização vai aumentar o poder 
aquisitivo dos trabalhadores, se 
refletindo na retomada da econo-
mia. O salário mínimo do Paraná 
é um exemplo nacional". Agora, 
a minuta do decreto que institui 
a mudança deve seguir para a 
Procuradoria Geral do Estado 
e a Casa Civil, para depois ser 
assinado pelo governador Ra-
tinho Junior. Os valores devem 
ser pagos retroativos ao dia 1º 
de janeiro.

Desde 2006, ano da criação, 
o salário mínimo regional do 
Paraná sempre foi estabelecido 
em patamares superiores aos do 
salário mínimo nacional, atual-
mente em R$ 1.212,00. O reajuste 
no Estado utiliza o mesmo índice 
aplicado nacionalmente, baseado 
na variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC) 
do ano anterior.

nejamento financeiro das famílias.
Mas qual é a melhor forma para 

lidar com estes e outros gastos 
desta época? Não existe uma 
fórmula mágica para a solução 
deste problema, mas especialistas 
indicam algumas estratégias que 
podem ser utilizadas para fugir do 
endividamento e honrar os seus 
compromissos financeiros.

A primeira delas, e sempre a 
mais indicada, é a orientação para 
o planejamento. O ideal é colocar 
na ponta do lápis todos os gastos 
que você tem a curto, médio e 
longo prazo. Recomenda-se que a 
quitação dos débitos de início de ano 
seja planejada ao longo dos meses 
que antecedem janeiro para assim 
frear ou ter sob controle o aumento 
de custos dessa época.

Em algumas vezes, também é 
preciso ser feito um corte de gastos 
quando necessário. Num cenário 
de recessão econômica e aumento 
da inflação, conforme vive o país 
hoje, é preciso adequar as contas à 
realidade financeira da sua família, 
cortando ou reduzindo despesas, 
mudando hábitos de consumo e até 
mesmo substituindo itens do seu 

dia a dia. Uma medida pequena, 
somada a outras ações, pode fazer 
a diferença no final do mês.

Outra boa opção pode ser o parce-
lamento das dívidas. Os impostos 
como o IPTU e o IPVA oferecem 
essa possibilidade e em algumas 
oportunidades pode ser indicada 
para dar um fôlego na sua gestão 
financeira. Nos casos onde existem 
outros débitos pendentes e que 
exigem o pagamento de parcelas 
únicas, os descontos oferecidos nos 
pagamentos à vista geralmente se 
mostram mais vantajosos do que 
os pagamentos de parcela única 
dos impostos.

No Paraná, por exemplo, o IPVA 
pode ser parcelado em até cinco 
parcelas, enquanto oferece um 
desconto de 3% para o pagamento à 
vista. Neste tipo de situação, em que 
muitas vezes é necessário escolher 
qual conta será paga antes, é impor-
tante ponderar as condições de cada 
despesa e orientar o planejamento 
financeiro.

Em situações mais delicadas, é 
necessária até a renegociação das 
dívidas para que no futuro você 
não se comprometa com a falta de 
pagamentos. A orientação é buscar 
o credor e informar que a atual 
situação pode ser comprometida 
nos próximos meses, tentado assim 
viabilizar uma forma de seguir com 
as contas em dia.

Essas são apenas algumas dicas 
para que você consiga reorganizar 
o orçamento familiar, definir as 
prioridades com mais facilidade 
e assim melhorar a sua gestão 
financeira não só no começo do 
ano, mas também ao longo dos 
meses seguintes.
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Paraná confirma primeiro caso 
da Ômicron e declara estado 

de epidemia de H3N2

Um ano após início da 
vacinação, PR tem mais 
de 70% da população 

completamente imunizada

Paraná recebe maior remessa de vacinas contra a 
Covid-19 desde o início da campanha de vacinação

Secretário Beto Preto afirmou que todos devem continuar seguindo as medidas não 
farmacológicas para conter o avanço das doenças no estado.

Neste um ano, mais de 19 milhões de vacinas foram aplicadas em todo o estado

Novo lote será destinado para a aplicação das doses de reforço da população acima 
de 18 anos

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) confirmou, na 
última semana,  que detectou 
o primeiro caso da variante 
Ômicron no Paraná. De acordo 
com a pasta, o infectado é um 
homem de 24 anos, morador 
de Curitiba, que apresentou os 
primeiros sintomas no dia 14 
de dezembro de 2021, e teve o 
caso confirmado no dia 18 do 
mesmo mês.

A nova cepa apareceu em um 
exame do Laboratório Central 
do Estado do Paraná (Lacen), 
e logo foi enviado à Fiocruz, 
no Rio de Janeiro, que fez o 
sequenciamento genômico e 
identificou a nova variante.

"A variante Ômicron é cerca 
de 2 ou 3 vezes mais transmis-
sível que a Delta, muito seme-
lhante ao vírus do sarampo. Mas 
aparentemente menos grave 

Há um ano atrás, o Paraná 
recebia as primeiras doses do 
imunizante CoronaVac, produ-
zido pelo laboratório Sinovac 
em parceria com o Instituto 
Butantan. A data marcou a 
aplicação das primeiras doses 
em oito profissionais de saúde 
da linha de frente do Comple-
xo Hospitalar do Trabalhador, 
de Curitiba, e o início de uma 
campanha de vacinação em 
massa para diminuir os efeitos 
devastadores da pandemia de 
Covid-19.

Um ano depois deste marco, o 
estado já ultrapassou uma série 
de etapas no que diz respeito à 
imunização, como, por exem-
plo, o número de paranaenses 
completamente imunizados: 
mais de 70% da população 
já recebeu as duas doses ou 
dose única, e mais de 80% já 
tomaram a primeira, tornando o 
Paraná como o sexto estado com 
o maior número de aplicações.

Segundo o secretário estadual 
de Saúde, Beto Preto, o alto 
índice de cobertura vacinal 
no estado contribuiu para uma 
redução na ocupação de leitos, 
no número de mortes e também 
na incidência de casos graves. 
“Nós conseguimos ultrapassar 
os momentos difíceis por cau-
sa da vacina. Senão, teríamos 
perdido a vida de muitos para-

que outras ondas, sobretudo 
por conta da grande cobertura 
vacinal no Paraná. É importante 
frisar que os quadros têm sido 
leves, mas temos paranaenses 
que não tomaram nenhuma dose 
da vacina e ainda não retorna-
ram para a dose de reforço", 
disse o secretário de Saúde, 
Beto Preto.

Segundo a Secretaria de Saú-
de, já existe transmissão co-
munitária da variante Ômicron 
no Paraná. Os dados podem 
ser constatados pela evolução 
de casos em janeiro. Somente 
nos primeiros onze dias, foram 
identificados 40.164 infecta-
dos. Como comparativo, em 
dezembro, o total foi de 9.165.

Além da preocupação com a 
nova cepa que já circula pelo 
estado, o secretário Beto Preto 
anunciou também que o Paraná 

entrou em situação de pandemia 
pela gripe Influenza. A decisão 
foi tomada por conta do aumen-
to no número de casos diários 
da H3N2 e dos óbitos causados 
em decorrência da doença.

O estado de epidemia é de-
cretado quando a manifestação 
coletiva de uma doença rapida-
mente se espalha, por contágio 
direto ou indireto, até atingir um 
grande número de pessoas em 
um determinado território e se 
extingue após um período. Não 
havia registros de tantos casos 
neste período desde o início do 
monitoramento dos casos da 
Influenza pela Sesa em 2016.

Na última semana, a secretaria 
distribuiu para as regionais de 
saúde do estado mais de 460 mil 
cápsulas do remédio Tamiflu, 
além de já ter solicitado um 
novo reforço de mais 100 mil 
unidades junto ao Ministério 
da Saúde.

“Todos os esforços para conter 
o surto da doença estão sendo 
feitos, inclusive o envio para as 
Regionais de Saúde do antiviral 
para o tratamento, o fosfato de 
oseltamivir, conhecido como 
Tamiflu”, afirmou a diretora de 
Atenção e Vigilância em Saúde, 
Maria Goretti David Lopes.

O secretário Beto Preto afir-
mou ainda que se o remédio for 
tomado em até 48 horas após a 
infecção pelo vírus, a chance 
de agravamento e de necessi-
dade de internação diminuem 
consideravelmente.

naenses”, ressaltou.
No dia 18 de janeiro de 2021 

o índice de internamento em 
UTI era de 84% (1.199 leitos). 
O último boletim estadual mos-
tra uma ocupação de 56% em 
477 leitos. Apesar da nova onda 
ligada à Ômicron, a média de 
óbitos diária é de 2, contra 1.936 
mortes causadas neste mesmo 
período do ano passado.

Além disso, o secretário fez 
questão de ressaltar a mobili-
zação do estado para garantir 
a execução da campanha de 
vacinação. “Nossa imunização 
é exemplar porque temos a cul-
tura da vacina no estado, onde 
temos pessoas extremamente 
conhecedoras do tema, e que 
nos ajudam a fazer acontecer 
essa vacinação lá na ponta. 
Através delas, nós tivemos esse 
resultado tão positivo, mas que 
não acabou. A tarefa continua”, 
reforçou.

“A vacina é fundamental. 
Quem não toma vacina está 
vulnerável, vira uma presa fácil 
dos vírus. Começa a ocorrer 
uma seleção natural e o vírus vai 
tentando se reproduzir através 
da infecção, e ele vai procurar 
o hospedeiro que tenha menos 
imunidade. Quem não tomou 
vacina está com menos imuni-
dade que os outros nesse mo-
mento”, ressaltou o secretário.

Na última terça-feira (18), data 
em que o Paraná completou 
um ano do início da vacinação 
em massa contra a Covid-19, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) recebeu a maior remessa 
de vacinas entregue pelo Mi-
nistério da Saúde. Os mais de 

735 mil imunizantes da Pfizer/
BioNTech serão destinados 
para a dose de reforço da popu-
lação acima de 18 anos.

Os novos lotes desembarca-
ram no Aeroporto Internacional 
Afonso Pena, em São José dos 
Pinhais, em três voos distintos 

e já foram encaminhadas para 
o Centro de Medicamentos do 
Paraná (Cemepar), onde serão 
conferidas e armazenadas até 
que sejam distribuídas para as 
Regionais de Saúde.

“Há um ano recebíamos as 
primeiras vacinas. Desde en-
tão não paramos mais. Foram 
muitas idas e vindas ao Ceme-
par, equipes remanejadas para 
acelerar a distribuição desses 
imunizantes, colaboração, 
parcerias. Enfim, temos um 
resultado efetivo ao qual tenho 
muito orgulho”, declarou o 
secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto.

Este é o maior lote de vacinas 
recebido pelo Estado desde 
o início do Plano Nacional 
de Imunização (PNI) contra 
o coronavírus. Até então o 
maior era do dia 7 de janeiro 
(567.450), seguido pelas remes-
sas com 555.750 (21/10/2021) 
e 492.200 (31/03/2021) doses



| | | |8 9ANO 23 - EDIÇÃO 2816  •  20 DE JANEIRO DE 2022 ANO 23 - EDIÇÃO 2816  •  20 DE JANEIRO DE 2022

dos servidores da saúde, o que 
levou o município a ter uma 
situação menos complicada se 
comparada às outras cidades 
da região.

JC: E agora que iniciamos 
a campanha de vacinação 
infantil, o objetivo é manter o 
mesmo sucesso que foi com a 
população adulta já vacinada?

HL: A meta de qualquer 
campanha de vacinação é de 
termos no mínimo 90% do pú-
blico-alvo imunizado. Aqui 
em Colombo, nós temos cerca 
de 31 mil crianças que estão 
na faixa etária de 5 a 11 anos 
de idade, um número maior 
do que a população com mais 
de 60 anos. O Ministério da 
Saúde prevê que as crianças 
sejam vacinadas até março, 
então

JC: Este bom desempenho 
apresentado pelo município 
na gestão da saúde tem a 
ver com as experiências que 
o senhor já teve na área e 
que antecederam o seu atual 
mandato?

HL: Sim, com certeza. Mas 
o fato é que nós não pudemos 
executar um planejamento 
mais estruturado para a saú-
de durante o último ano, que 
foi mais caracterizado pela 
gestão de crise em função 
da pandemia do que você 
realmente estruturar progra-
mas da saúde, que é o que 
estamos trabalhando hoje 
e começamos a colocar em 
prática no começo do último 
bimestre de 2021 com redu-
ção das filas de exames, de 
consultas especializadas e 
cirurgias eletivas. Estas soli-
citações ficaram acumuladas 
nos últimos dois anos e esta-
vam começando a fluir até o 
surgimento da nova variante 
Ômicron e da epidemia de 
Influenza no estado, que nós 
esperamos que passem rápido 

LOCAL LOCAL

Saúde, educação e infraestrutura: confira quais foram os principais 
avanços no primeiro ano de gestão municipal e os desafios para 2022

2021 já se encerrou e com a 
partida do ano velho fica para 
trás um dos períodos mais 
críticos da história recente da 
humanidade, impactada pela 
grave crise sanitária causada 
pela Covid-19 e pelos proble-
mas econômicos gerados pela 
pandemia. Mais do que isso, 
o período marcou o primeiro 
ano da atual gestão municipal 
de Colombo, comandada pelo 
Prefeito Hélder Lazaratto 
(PSD). 

Em uma entrevista conce-
dida ao Jornal de Colombo, 
o prefeito falou sobre este 
primeiro ano de gestão, de-
talhando todas as ações e 
medidas tomadas ao longo 
de 2021, com foco prioritário 
na saúde, mas sem deixar 
de lado outros importantes 
projetos de obras e nas áreas 
da educação, economia e 
infraestrutura. Confira agora 
como foi a conversa e quais 
são os próximos passos da 
gestão municipal para 2022.

Jornal de Colombo: A atual 
gestão assumiu o município 
num dos momentos mais 
críticos da pandemia, quando 
o país atingiu os picos mais 
altos nos números de mortes 
e internações por Covid. 
Dentro desse contexto, quais 
foram os principais desafios 
enfrentados pelo senhor e sua 
equipe e as medidas tomadas 
para que Colombo não fosse 
tão impactada?

Hélder Lazarotto:  Nós 
assumimos em janeiro de 
2021, quando o país ainda 
não tinha nem vacinas para 
a imunização da popula-
ção. A vacinação se iniciou 
somente no final do nosso 
primeiro mês de mandato e 
logos nos meses de fevereiro 
e março nós tivemos aquele 
pior pico da Covid, com 
superlotação de hospitais e 
falta de leitos. Nós tivemos 
que transformar a UPA do 
Maracanã em um hospital. O 
local, historicamente, tinha 
apenas quatro respiradores, 
que nunca haviam sido usados 
de maneira simultânea. Nós 
aumentamos este número 
para 18, que chegaram a ser 
todos usados simultanea-
mente, aumentamos toda a 
rede de oxigênio, trocamos 
compressores, compramos 
novos leitos, respiradores e 
monitores, além de termos 
contratado na época mais 
de 70 servidores em caráter 
emergencial somente para 

a UPA do Maracanã, onde 
chegamos a ter 186 pessoas 
aguardando por uma vaga 
em um hospital e 18 pessoas 
intubadas, mais do que a ca-
pacidade de muitos hospitais 
do Paraná. Mas graças a Deus, 
apesar da dificuldade en-
frentada, não ficou ninguém 
sem atendimento, então esse 
começo foi crítico.

Tivemos um investimento 
altíssimo na área da saúde e 
estamos tendo ainda, já que 
tivemos de deslocar recursos 
de outras áreas para poder dar 
condição mínima aos profis-
sionais de saúde, que são uma 
mão de obra de especializada 
e difícil de recrutar, principal-
mente em tempos de pande-
mia. Chegamos a um ponto, 
no primeiro semestre do ano 
passado, onde mesmo que 
tivéssemos vagas e recursos, 
não tínhamos o profissional 
para contratação. Ainda as-
sim, de dezembro pra cá, só de 
médicos nós fizemos 54 novas 
contratações, além de vários 
outros funcionários da saúde 
que são tão importantes para 
o funcionamento do sistema 
municipal.

Além disso, tivemos também 
o aspecto econômico, porque 
estávamos num momento in-
certo, em que ninguém sabia 
o que iria acontecer por conta 
da Covid. Portanto, a gente 
não sabia o que iria acontecer 
com a arrecadação do muni-
cípio, se aquilo que estava na 
previsão do orçamento iria 
ser arrecadado ou não, então 
tivemos de ter muito cuidado 
na contratação de servidores 
comissionados e renegociar 
alguns contratos em vigor, 
economizando assim cerca 
de 6 milhões de reais logo no 
início da gestão.

JC: O município apresentou 
bons índices de vacinação, 
imunizando quase que 100% 
da população adulta. A quais 
fatores o senhor credita este 
sucesso na campanha de va-
cinação?

HL: Os méritos são dos 
profissionais de saúde de 
Colombo, que deram exemplo 
para todo o estado e creden-
ciaram o município como um 
dos melhores na campanha de 
vacinação. Então, eu atribuo 
isso à competência da equipe 
de servidores que trabalharam 
aos finais de semana, durante 
a noite, ligaram nas casas para 
convocar os cidadãos, evi-
denciado o comprometimento 

para que logo esse caminho 
de estruturação da saúde seja 
retomado, fazendo aquilo 
que é o mais importante: a 
prevenção e o cuidado com 
as pessoas e, mais futura-
mente, a construção do nosso 
hospital para que a estrutura 
de saúde do município, tanto 
a nível ambulatorial, quanto 
hospitalar, possa melhorar 
nos próximos anos.

JC: Aproveitando que o 
senhor falou sobre o Hospi-
tal de Colombo, como está 

atualmente o andamento do 
projeto?

HL: Hoje, o projeto já saiu 
do papel e está em fase de 
execução. Em setembro do 
ano passado, nós já definimos 
onde será ficará localizado o 
hospital e iniciamos as obras 
de escavação e fundação 
do empreendimento. Foram 
desenvolvidos mais de 50 
projetos avaliados em aproxi-
madamente R$850 mil para a 
construção do futuro hospital 
e no início de janeiro, nos 
reunimos com o Governador 
Ratinho Júnior e o presidente 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná, Ademar Traiano, 

para tratar sobre a captação de 
recursos que serão destinados 
ao projeto.

JC: O senhor mencionou 
também o caso da epidemia 
de Influenza no estado e que 
afeta o município de maneira 
significativa. Quais são as 
ações adotadas pela Prefeitu-
ra para conter o avanço dessa 
nova crise sanitária? Existe a 
possibilidade de o município 
adotar novas medidas restriti-
vas de circulação e horários?

HL: As medidas, tanto para 
Covid, quanto para outras 
doenças respiratórias como a 
causada pelo vírus influenza, 
são as mesmas: uso de más-
caras, higienização das mãos, 
venti lação de ambientes 
fechados e recomendação de 

Fo
to

 –
 D

iv
ul

ga
çã

o/
PM

C

distanciamento social. Quan-
to à questão das restrições, eu 
não acredito que isso possa 
acontecer, pois essa nova 
variante, apesar de ser mais 
contagiosa, é menos agres-
siva ao organismo. Então, 
para isso é necessário que as 
pessoas continuem seguindo 
as recomendações de saúde 
para a contenção das doenças.

JC: 2021 encerrou com mais 
de 70 obras no município, 
sendo que mais da metade 
delas foram de pavimentação. 

Qual o planejamento para o 
investimento na área de in-
fraestrutura em 2022?

HL: Nós fizemos um ele-
vado investimento em obras, 
onde algumas estão ainda em 
processo de licitação e ou-
tras já em andamento. Ainda 
assim, 52 ruas foram pavi-
mentadas em 2021, um ano 
pandêmico, onde a economia 
ainda se ajustava ao contexto 
da pandemia. Fizemos tam-
bém um importante trabalho 
de prevenção de enchentes, 
desenvolvendo uma ação pre-
ventiva em todos os córregos e 
rios do município, limpando e 
desassoreando estes ambien-

tes, evitando consequências 
graves das recentes chuvas, 
como foi visto em Curitiba 
e outras cidades da Região 
Metropolitana. Nós fizemos 
o mapeamento dos locais de 
risco de enchente, fizemos 
todo o trabalho de drenagem, 
trazendo importantes resulta-
dos para o município. Esse é 
um exemplo de trabalho que 
não é muito observado en-
quanto está sendo executado, 
mas que teve uma importância 
para centenas ou milhares de 
famílias de Colombo.

Obras estruturantes, que 
já estão ajustadas e vêm 

sendo trabalhadas desde o 
ano passado, com projetos 
e buscas por recursos que 
serão destinados à reurbani-
zaçãodo município em vias 
importantes da cidade, novas 
obras e o maior programa de 
investimento na infraestrutu-
ra da educação na história do 
município. Então, tem muita 
coisa boa para acontecer neste 
ano na questão estrutural.

JC: Além do sucesso na 
campanha de vacinação, o 
município teve também um 
bom índice no retorno às aulas 
presenciais. Com a previsão 
de uma pandemia mais ate-
nuada e a vacinação infantil 
já executada, quais são os 
projetos de investimento na 
área para 2022?

HL: Foram feitas licitações 
para aquisição de mesas e 
lousas digitais, além de novos 
computadores que darão uma 
condição de trabalho muito 
melhor aos profissionais da 
educação. Colombo foi o 
primeiro município do Paraná 
a vacinar os professores e o 
município da região metropo-
litana com maior adesão no 
retorno às aulas, que era fa-
cultativo no ano passado. Isso 
reflete não só o bom trabalho 
da educação, mas também da 
saúde, já que as famílias e os 
profissionais demonstraram 
confiança na responsabi-
lidade e na segurança dos 
ambientes de retorno às aulas, 
onde foram adotadas todas as 
medidas de prevenção para 
preservar a saúde dos alunos 
e também dos professores. 
A gente espera uma volta à 
normalidade das aulas pre-
senciais neste 2022.

JC: Uma das suas promes-
sas de campanha em 2020, e 
executada neste primeiro ano 
de gestão, foi a desburocrati-
zação de projetos e procedi-
mentos de responsabilidade 
do município. O que mais os 
cidadãos e empresários locais 
podem esperar neste sentido?

HL: Realmente, foi um 
compromisso nosso, pois 
durante o período eleitoral 
nós ouvimos muito sobre isso, 
desde grandes empresários 
até microempresários falando 
sobre a burocracia para emitir 
qualquer tipo de licença. Nos 
últimos anos, Colombo ficou 
para trás na questão burocrá-
tica e tecnológica, perdendo 
boas oportunidades de inves-

timento. Então, nós trabalha-
mos no ano passado com um 
grupo formado por servidores 
da Prefeitura, de contabilistas 
e de pessoas indicadas pela 
Associação Comercial para 
fazer algumas alterações na 
lei, facilitando as atividades 
de menor risco. Entretan-
to, essa é só uma parte do 
projeto, já que nós também 
começamos a trabalhar no de-
senvolvimento de aplicativos 
que proporcionarão a emissão 
de documentos e consultas 
específicas, dispensando a 
necessidade do empreen-
dedor ter de comparecer na 
Prefeitura para que ele possa 
fazer isso pela tela do próprio 
aparelho eletrônico.

JC: Como é a relação de 
trabalho entre o Poder Exe-
cutivo e a Câmara Legislativa 
do município?

HL: Eu sempre tenho falado 
sobre e agradecido à nossa 
Câmara Municipal ,  com 
quem conversei antes mesmo 
de assumirmos sobre os de-
safios que teríamos à frente e 
o momento político vivido na 
esfera municipal, estadual e 
federal. Ressaltei a oportuni-
dade histórica que nós temos, 
onde temos um alinhamento 
com o Governo Estadual, o 
que não acontecia há quase 
30 anos e trouxe diversos 
prejuízos ao município. Um 
exemplo é o período de indus-
trialização de outras cidades 
da Região Metropolitana e da 
Cidade Industrial de Curitiba, 
onde essas regiões cresceram 
intensamente enquanto o 
município de Colombo não 
recebeu sequer uma empresa.

Então, essa oportunidade de 
estarmos alinhados ao estado 
vai trazer uma possibilidade 
futura de Colombo recuperar 
esse tempo perdido. É claro 
que não é um trabalho a curto 
prazo, mas alguém precisa 
tomar a coragem de dar o 
pontapé inicial e é por isso 
que já estamos trabalhando 
em projetos importantes, 
como a criação da Cidade 
Industrial de Colombo, que 
já está no nosso projeto de 
lei do Plano Diretor, e outros 
projetos que a médio e longo 
prazo vão tirar o município 
desta condição.

Ainda assim, só no ano pas-
sado, nós atraímos cerca de 
20 grandes empresas, gerando 
cerca de 

No Paraná, ocupamos o quarto 
lugar neste índice de criação de 

empregos durante o ano inteiro, 
mesmo com toda a situação da 
pandemia. Com isso, nós espe-
ramos que nos próximos anos, 
ou na próxima década, Colom-
bo possa sair dessa condição de 
cidade dormitório, tornando-se 
uma cidade que possa acolher 
outras grandes empresas e o 
colombense possa trabalhar e 
desenvolver sua qualidade de 
vida por aqui.

JC: Quais são os principais 
projetos e objetivos da Prefei-
tura de Colombo para 2022?

HL: O objetivo principal é a 
gente consolidar os projetos que 
preparamos durante o ano pas-
sado inteiro, principalmente as 
diversas obras estruturantes do 
município, e reforçar ações que 
tornem a gestão mais humana 
através de programas como o 
Colombo Cuida +, referência 
estadual que serviu como 
inspiração para outros proje-
tos semelhantes, Colombo + 
Limpa, a castração de animais, 
que impacta não só na questão 
dos bichinhos, mas também na 
saúde pública municipal.

JC: Para a gente encerrar a 
nossa entrevista, qual o recado 
que o senhor dá para a popula-
ção colombense neste momento 
que estamos vivendo e sobre as 
expectativas para 2022?

HL: Eu sou sempre otimista. 
Eu vejo 2022 como um ano 
melhor do que 2021. Apesar de 
já termos começado com essa 
nova variante no Brasil, eu acre-
dito num ano de saúde melhor 
para a nossa população e de 
uma economia melhor também, 
afinal, a economia também vem 
reagindo, apesar de todos os 
percalços. Então eu acredito 
num 2022 de saúde no sentido 
sanitário e também econômico 
para toda a população.

Com um primeiro ano de gestão focado na saúde, Prefeitura de Colombo busca agora executar as ações estruturais planejadas no ano passado para fortalecer o crescimento do município

"A nossa 
equipe já está 

trabalhando para 
que o índice da 

vacinação adulta 
se repita também 
com a população 

infantil."

"Para 2022, 
nós temos um 
pacote de obras 
a ser lançado 

neste primeiro 
semestre que fará 

uma diferença 
muito grande na 

cidade."

"5 mil empregos 
diretos, o que 

nos credenciou 
como o município 

da Região 
Metropolitana 
que mais criou 

empregos no ano 
passado."

"Em breve, nossos 
cidadãos não 

precisarão se deslocar 
até outros municípios 

para ter acesso a 
um hospital com 

atendimento de alta 
complexidade."
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Abertas as inscrições para 
as aulas de musicalização

Projeto Arte no Ponto evidencia 
a arte e a história colombense

CEU das Artes exibe 
curta-metragem 
produzido por 

cineasta colombense

Projeto é voltado para jovens entre 6 e 24 anos e vai direcionar os interessados para 
as diferentes categorias da banda

Cartaz de divulgação do curta-metragem, que concorre a importantes prêmi-
os em festivais de cinema

A artista Maria Helena Strapasson Kachinski e o seu painel desenvolvido para o “Arte no Ponto”

O Departamento de Cultura 
da Secretaria de Esporte, Cul-
tura, Lazer e Juventude abriu 
as inscrições para as aulas de 
musicalização na Banda Mu-
nicipal de Colombo.

As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas através do site 
da Prefeitura. O projeto atende 

No final de 2021, o Departa-
mento de Cultura de Colombo, 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
e a Coordenação da Região 
Metropolitana de Curitiba 
(COMEC), realizou o projeto 
“Arte no Ponto”, que promoveu 
a primeira mostra aberta de arte 
urbana do munícipio.

O projeto, que recebeu a ins-
crição de 61 artistas, sendo 51 
deles só de Colombo, buscou 
democratizar o acesso à cultura 
na cidade, além de contribuir 
para o embelezamento visual 
de espaços públicos através de 
obras que despertem o senti-
mento de pertencimento aos 
cidadãos.

Usando diferentes técnicas 
de pintura, como o muralismo, 
grafitti, pontilhismo, entre ou-
tras, foram criados 24 painéis 
nos pontos de ônibus localiza-
dos na Rodovia da Uva, com 
trabalhos que expõem fatos da 

Na próxima quinta-feira, 20, 
será exibido, a partir das 19h, 
no Centro de Artes e Esportes 
Unificados Daniel de Jesus 
Rosa, o curta-metragem “O 
que aconteceu com Catarina”.

O filme foi escrito e dirigido 
por Lennon Augusto, cineasta 
de Colombo, formado em fi-
losofia e técnico audiovisual. 
O curta foi produzido com 
recursos da Lei Aldir Blanc 
e está atualmente na fase de 
divulgação em festivais, sendo 
campeão do Festival Cawcine 
2020, como melhor roteiro 
não-produzido e finalista do 

crianças, jovens e adolescentes 
de 6 a 24 anos de idade, dispo-
nibilizando vagas em diferen-
tes segmentos da fanfarra. Os 
interessados poderão escolher 
entre as seguintes categorias 
da banda:

- Corpo musical, onde os 
alunos desenvolverão seus co-

história e geografia de Colom-
bo. Através das imagens e das 
diversificadas técnicas usadas, 
foram retratadas as principais 
características do munícipio e 
ilustradas as etnias e fatos his-
tóricos que contribuíram para 
a formação cultural da cidade.

Para a artista Maria Helena 
Strapasson Kachinski, o projeto 
foi muito positivo para os en-
volvidos, pois possibilitou que 
a população conhecesse mais 
sobre os artistas locais. “Além 
do valor cultural agregado ao 
município, o projeto também 
traz visibilidade aos artistas, 
tornando o nosso trabalho 
conhecido pela população da 
cidade”, afirmou a artista.

Além da visibilidade e da 
oportunidade, ela ressaltou 
também as emoções propor-
cionadas durante a execução 
do projeto. “Eu senti algo além 
durante o projeto, tive uma sen-
sação única de pertencimento e 

nhecimentos em instrumentos 
de metal e percussão ou serão 
introduzidos em aulas de ini-
ciação musical;

- Pelotão de bandeira, onde 
serão ministradas aulas de 
educação moral e cívica, além 
de apresentadas as normas 
e técnicas sobre condução, 
apresentação e manipulação de 
bandeiras;

- Corpo coreográfico, destina-
do às meninas e meninos entre 
10 e 20 anos, desenvolvendo a 
parte de dança da banda; e

- Balizas, para meninos e 
meninas que irão performar 
movimentos acrobáticos de 
balé, jazz e ginástica rítmica.

Informações adicionais po-
dem ser retiradas junto ao 
Departamento de Cultura da 
SEMEC, através do telefone 
(41) 3656-8041

identificação com o local onde 
moro. Foi muito bacana e sur-
preendente ver a emoção das 
pessoas enquanto eu pintava”, 
completou a artista.

A técnica utilizada por Maria 
Helena foi a do pontilhismo, 
que consiste na produção de 
desenhos ou pinturas onde o ar-
tista utiliza pequenas manchas e 
pontos para formar as imagens. 
Antes de participar do projeto, 
ela já desenvolvia sua arte com 
pinturas em pedras, quadros e 
telas, mas ainda assim disse 
ter se sentido desafiada, já que 
pela primeira vez pintaria num 
espaço aberto e em um painel 
de grande proporção.

Com sua arte desenvolvida ao 
longo de uma semana, a artista 
enfrentou o mau tempo durante 
a execução do trabalho e contou 
com a participação e interação 
da população local. “Muita 
gente parava para acompanhar 
a pintura que estava sendo reali-
zada e eu cheguei até a convidar 
uma menina pequena para me 
ajudar no trabalho. Apesar de 
ter demonstrado um certo receio 
no início, ela topou participar 
e eu pude perceber o poder de 
transformação que a arte pode 
ter na vida dela e também de 
outras pessoas”, relatou Maria 
Helena.

Com o sucesso do projeto, o 
Departamento de Cultura do 
município promoverá outras 
ações de incentivo aos artistas 
locais, como o projeto “Arte 
no Muro” e o oferecimento de 
aulas e oficinas culturais para a 
população de Colombo.

Rome Prisma Film Awards.
A produção será exibida 

nesta quinta-feira, no CEU 
das Artes, localizado na Rua 
Manoel Vicente Machado, no 
bairro do Maracanã, a partir 
das 19h. A entrada é gratuita 
e os interessados deverão 
chegar com antecedência, já 
que os lugares serão limita-
dos, respeitando o limite de 
capacidade máximo de pes-
soas de até 70% no espaço, 
mantendo o distanciamento 
social e cumprindo com as 
medidas sanitárias, como o 
uso obrigatório de máscara.
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A Comissão Brasileira de 
Futebol (CBF) sorteou, no início 
desta semana, os confrontos da 
primeira fase da Copa do Bra-
sil, que este ano promete fortes 
emoções para os torcedores. Os 
primeiros jogos estão previstos 
para ocorrer nos dias 23 e 24 de 
fevereiro, enquanto os confrontos 
da segunda fase acontecerão nos 
dias 2 e 3 de março. Já as finais 
estão marcadas para 12 e 19 de 
outubro deste ano.

Ao todo, 80 times vão par-
ticipar da primeira etapa, sendo 
divididos em 20 chaves, com 
quatro clubes cada. A primeira 
fase da Copa do Brasil segue o 
modelo de jogo único, com o 
pior time ranqueado ganhando o 
mando de campo. Quem vencer se 
classifica automaticamente para 
a segunda rodada. Na sequência, 
novamente o sistema de partida 
única se mantém.

Sobre os critérios de desem-
pate, o time melhor posicionado 
no Ranking Nacional de Clubes 
(RNC) ganha a vantagem em caso 
de igualdade no tempo normal. 
Já na segunda fase, em caso de 
empate, a classificação acontece 
através de cobrança de pênaltis. 
Vale lembrar que na Copa do 
Brasil não tem mais o critério dos 
gols fora de casa.

Apenas na terceira fase é que 
as disputas serão definidas em 
partidas de ida e volta, além de 
receber as equipes classificadas 
para a Libertadores de 2022, os 
campeões da Copa do Nordeste, 
Copa Verde e Brasileirão da Série 
B. No total, 12 times já estão clas-
sificados para esta etapa. 

Com os confrontos da pri-
meira fase já definidos, os times 
paranaenses devem se preparar 
para enfrentar seus adversários 
na busca pelo título. Vale lembrar 
que o Athletico Paranaense, atual 
campeão da Copa Sul-Americana 

Após um hiato de mais de 
quatro anos, a Confederação 
Brasileira de Futebol Americano 
(CBFA) voltou a convocar os 
atletas da modalidade para a 
disputa de um amistoso que será 
realizado em março de 2022.

Entre os destaques da convo-
cação está o atleta de Colombo 
Athos Daniel da Silva Costa 
Junior, tightend do Coritiba-
Crocodiles, que representará 
o estado ao lado do colega de 
equipe, o linebecker Jefferson 
Martins.

A convocação para o time do 
Brasil Onças é marcada pelo pro-
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Atleta Colombense é convo-
cado para a seleção brasileira 

de futebol americano

Times paranaenses conhecem 
rivais na Copa do Brasil 2022

Atleta colombense, Athos Daniel da Silva Costa Junior representará o mu-
nicípio na seleção brasileira

joga a Libertadores nessa tempo-
rada e entrará apenas na terceira 
fase da disputa da Copa do Brasil.

Confira abaixo a lista das 
chaves e os adversários dos clubes 
paranaenses.

Chave nº 2 
O Coritiba (PR) defronta-se 

com o Bahia de Feira (BA) em 
um confronto inédito. A partida 
será realizada na Arena Cajueiro, 
em Feira de Santana, na Bahia, e o 
Coxa tem a vantagem do empate 
para se classificar. Já o Paraná 
Clube (PR) vai jogar contra o 
Pouso Alegre (MG). A partida 
será no estádio Manduzão, na 
cidade mineira, posto que o time 
menos ranqueado joga em casa. 
O Tricolor da Vila também tem 
a vantagem do empate para se 
classificar. Os vencedores desses 
jogos irão se enfrentar na segunda 
fase, o que deixou as torcidas 
paranaenses com bastante expec-
tativa de que os dois times rivais 
se enfrentem no clássico Paratiba.

Chave nº 3 
O Azuriz (PR) vai enfrentar 

o Botafogo (SP). A Gralha-Azul, 
mascote do Azuriz, foi campeã da 
2º Divisão do Campeonato Para-
naense em 2020 e em poucos anos 
de história já garantiu sua vaga na 
Série D do Campeonato Brasileiro 
de 2022, Primeira divisão do 
Estadual e também na Copa do 
Brasil. O vencedor dessa disputa 
vai jogar contra o classificado 
do duelo entre Mirassol (SP) e 
Grêmio (RS).

Chave nº 4 
O Londrina (PR) enfrentará o 

Ceilândia (DF), confronto que traz 
más recordações para o torcedor 
do Tubarão. No último duelo 
entre as duas equipes, realizado 
em 2005, o time paranaense foi 
eliminado nas oitavas de final 
da Série C do Brasileirão. De-
zessete anos depois, a situação 
é bem diferente: o Londrina foi 

cesso de renovação pelo qual a 
seleção brasileira está passando, 
já que agora é comandada pelo 
técnico Brian Guzman e voltará 
às atividades após quatro anos 
parada.

O último amistoso da seleção 
ocorreu em dezembro de 2017, 
quando o Brasil Onças venceu a 
seleção da Argentina por 38 a 0 
em Belo Horizonte. Com a pan-
demia da Covid-19, as atividades 
da equipe ficaram paralisadas 
nos últimos anos, mas retorna 
agoracom amistoso que será 
disputado contra a equipe do 
Europa Warriors em São Paulo

o campeão paranaense em 2021 
e está atualmente na Série B do 
Campeonato Brasileiro, enquanto 
o Ceilândia ficou longe do cenário 
nacional nos últimos quatro anos. 
O vencedor desse duelo vai jogar 
contra o time classificado da dis-
puta entre URT (MG) e Avaí (SC). 

Chave nº 6 
O Operário (PR) vai encarar 

o Real Noroeste (ES), que tem o 
mando de campo por ser o pior 
colocado no ranking da CBF. 
O Fantasma tem a vantagem do 
empate sobre o atual campeão 
capixaba. O vencedor da disputa 
vai jogar contra o time vitorioso 
do duelo entre Porto Velho (RO) 
e Juventude (RS). 

Chave nº 18 
O FC Cascavel (PR) vai 

confrontar a Ponte Preta (SP). 
O mando de jogo será do time 
paranaense e a partida única será 
no Estádio Olímpico Regional de 
Cascavel. O técnico da Serpente, 
Tcheco, declarou que acredita 
que o time tenha um forte ad-
versário na busca pela sequência 
do campeonato, mas que pode 
surpreender jogando em casa. O 
vencedor desta partida vai pegar 
o ganhador de Tocantinópolis 
(TO) e Náutico (PE), que também 
formam a chave 18.

Marque na agenda!
1ª Fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 
03/03; 
2ª Fase: 09/03, 10/03, 16/03 e 
17/03; 
3ª Fase: 20/04 e 21/04; 11/05 e 
12/05; 
4ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 
23/06, 13/07 e 14/07; 
5ª Fase (Quartas de final): 27/07, 
28/07 e 17/08 e 18/08; 
6ª Fase (Semifinal): 24/08 e 
14/09; 
7ª Fase (Final): 12/10 e 19/10.
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A Secretaria de Segurança Pú-
blica entregou na segunda semana 
de janeiro 20 novas viaturas des-
caracterizadas ao Departamento 
de Polícia Penal (Deppen). A 
iniciativa visa incrementar a gestão 
do sistema penitenciário do Estado, 
facilitando deslocamentos e ser-
viços da área. Os veículos foram 
entregues em frente ao prédio da 
Secretaria, em Curitiba, durante 
uma breve cerimônia com a pre-
sença dos coordenadores regionais.

O secretário da Segurança Pú-
blica, Romulo Marinho Soares, in-
formou que a aquisição está dentro 
do planejamento de consolidação 
da Polícia Penal, iniciado em 2021. 
"O sistema penitenciário é uma das 
prioridades da Secretaria, pois se 
as penitenciárias, carceragens e de-
legacias funcionarem bem, toda a 
segurança pública será beneficiada. 
Tenho certeza que estamos dando 
um passo importante com a aquisi-
ção destes veículos", acrescentou.

Um homem de 23 anos, 
acusado de atacar policiais 
militares com fogos de artifício 
no Réveillon, em Rio Branco do 
Sul, na Região Metropolitana de 
Curitiba (RMC), foi preso na 
última semana e encaminhado 
para a Cadeia Pública do Mu-
nicípio. Ele foi localizado no 
bairro Pinheirinho, na capital 
paranaense, e levado pelo 22º 
Batalhão da Polícia Militar 
(BPM) sob um mandado de 
prisão preventiva por tentativa 
de homicídio.

Os agentes atingidos pelos 
fogos de artifício faziam o po-
liciamento preventivo durante a 
celebração do ano novo quando 
foram atacados. O Serviço de 
Inteligência do 22º Batalhão, 
a Diretoria de Inteligência da 
PM e a equipe atingida pelos 
projéteis atuaram em conjunto 
na busca por informações rela-
cionadas ao indivíduo. Após a 
localização do autor do ataque, 
foi solicitado o apoio do Poder 
Judiciário quanto a expedição 

A Polícia Civil do Paraná, 
em parceria com a Celepar, 
desenvolveu um sistema que 
permite ao cidadão alterar 
fotografia, assinatura e dados 
biográficos de seu RG, tais 
como nome, sobrenome e filia-
ção, pela internet. O serviço da 
2º Via Fácil do Registro Geral 
oferece agora muito mais faci-

Em 2021, os cães da Polícia 
Civil do Paraná (PCPR) colabo-
raram na prisão em flagrante de 
228 pessoas e na apreensão de 
7,8 toneladas de drogas ao longo 
de todo o ano. A participação dos 
animais nas ações contribui para o 
sucesso das operações.

Quatorze animais fazem parte 
do Núcleo de Operações com Cães 
da PCPR e ficam divididos em cin-
co bases localizadas em Curitiba, 
Cascavel, Maringá, Pato Branco e 
Londrina.

A maior parte das drogas apre-
endidas foi maconha, um total de 
sete toneladas. O restante do mate-
rial ilícito apreendido soma 730kg 
de cocaína, 14,7kg de crack e 20,2 
mil unidades de drogas sintéticas. 
As operações também resultaram 
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Polícia Civil amplia serviços de 
segunda via do RG pela internet

Ações com cães da Polícia Civil 
apreenderam 7,8 toneladas de drogas em 2021

Polícia Penal recebe 20 novas 
viaturas para fortalecer 

segurança no estado

Preso em Curitiba homem acusado de 
disparar fogos de artifício contra policiais

Solicitações remotas reduzem o trâmite burocrático para a emissão do documento

O Núcleo de Operações com cães da PCPR integrou mais de 500 operações durante 2021

Polícia Penal recebe 20 novas viaturas para fortalecer atuação no Estado.

Das 20 viaturas adquiridas, 
duas ficarão na região de Guarapu-
ava, três em Ponta Grossa, uma em 
Foz do Iguaçu, duas em Maringá, 
uma em Cruzeiro do Oeste, três 
em Londrina, uma em Francisco 
Beltrão, seis em Curitiba e RMC 
e uma em Cascavel. Os carros 
foram adquiridos por meio de 
pregão eletrônico pela Secretaria, 
no valor total de R$ 1.502.682,79. 
De acordo com o vice-diretor 
do Deppen, Francisco Silveira, 
as viaturas serão utilizadas pelos 
chefes das cadeias públicas e vão 
permitir mais mobilidade na gestão 
das unidades.

"O Departamento de Polícia 
Penal assumiu a gestão de todas as 
cadeias públicas do Paraná, então, 
já prevendo essa nova programa-
ção, foi providenciada a compra 
desses veículos para atender todas 
as Cadeias Públicas do Estado do 
Paraná", disse o vice-diretor do 
Deppen.

lidade e agilidade ao cidadão 
paranaense.

Nas palavras do diretor do 
Instituto de Identificação do Pa-
raná (IIPR), delegado Marcus 
Michelotto, “o pedido remoto 
do RG oferece às pessoas que 
buscam esse serviço a possibi-
lidade de fazer todo o trâmite 
de alteração ou reemissão do 

documento sem sair de casa. 
Desta forma, a ida a um dos 
postos de identificação será ne-
cessária somente para a retirada 
do documento”, disse ele.

Os pedidos de segunda via 
do RG podem ser realizados 
de forma online pelo site da 
Polícia Civil do Paraná, na aba 
“documentos”. Os documentos 
a serem enviados devem estar 
no formato PDF ou JPEG, com 
tamanho máximo de 5mb. O 
serviço é intuitivo e aponta as 
alterações necessárias caso os 
arquivos estejam incorretos. 

A solicitação de um novo 
RG também pode ser feita por 
pessoas que já tenham o do-
cumento no Paraná. O serviço 
de reimpressão da segunda 
via, sem alteração de dados e 
foto, continua ativo, podendo 
ser feita a alteração apenas da 
fotografia. O pedido feito pela 
internet é a forma mais fácil de 
obter o RG, principalmente em 
caso de perda. 

na apreensão de 50 armas de fogo 
e 1,1 mil munições.

A delegada da PCPR Ana 
Cristina Silva afirma que os cães 
atendem as demandas de polícia 
judiciária em todo o estado. Se-
gundo a policial, no ano passado 
eles tiveram papel fundamental em 
interceptações de grande montante 
de entorpecentes.

"É extremamente importante o 
uso de cães farejadores nas ações 
policiais, pois temos economia de 
efetivo, aumentamos a segurança 
do policial e a possibilidade de êxito 
nas apreensões”, disse.  

O Núcleo de Operações com 
Cães da PCPR integrou 541 ope-
rações no ano passado e atuou no 
cumprimento de 628 mandados 
de busca e apreensão. Os cães 

policiais ainda participaram de 
outras 1,1 mil ações de fiscaliza-
ção, e também apoiaram outras 
forças de segurança como Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal 
e Polícia Civil de Santa Catarina, 
além do Ministério da Justiça e da 
Segurança Pública.

O investigador Juliano Riboli é 
um dos nove policiais civis habilita-
dos em curso técnico de cinotecnia 
pela Escola Superior da PCPR e 
ele afirma que a presença dos cães 
farejadores nas fiscalizações e ope-
rações otimiza e aumenta o nível de 
assertividade do trabalho policial.  

“Uma equipe formada por 
quatro policiais leva cerca de 30 
minutos para fazer busca em uma 
casa de 50 metros quadrados. Com 
o cão, essa busca cai para cinco 
minutos”, compara o investigador. 
Riboli destaca a eficácia do trabalho 
da matilha nas buscas por armas, 
munições e entorpecentes.  

Em determinadas situações, em 
que houve dificuldade de acesso aos 
ilícitos, apenas com o emprego de 
cães policiais foi possível fazer a 
localização do material. Os animais 
já encontraram droga enterrada, 
escondida em tubulação de água 
e em fundos falsos de móveis e 
veículos.

Policiais civis que concluem 
o curso técnico de cinotecnia são 
habilitados em treinamento e con-
dução de cães. Em um processo de 
investimento no emprego de cães 
farejadores no trabalho da PCPR, 
a instituição planeja para este ano 
o lançamento de um curso de 
pós-graduação em cinotecnia pela 
Escola Superior da PCPR.

do mandado de prisão.
“Esse cumprimento de 

mandado judicial é importante 
para deixar claro que não será 
aceita nenhuma tentativa de 
violência ou ameaça aos poli-
ciais militares, pois o lugar da 
PM é junto com a população 
para protegê-la, ou seja, precisa 
estar, inclusive, em locais com 
eventos como foi o caso”, disse 
o coordenador de Policiamen-
to de Unidade (CPU) do 22º 
Batalhão, tenente Maximiano 
Gabriel da Silva.

O tenente acrescentou que o 
ataque por pouco não feriu cida-
dãos que estavam no local para 
confraternizar. “A prisão passa 
firmeza e mais segurança aos 
nossos policiais de que a ação 
regular será protegida. Agra-
decemos o apoio do Ministério 
Público de Rio Branco, pois 
graças à denúncia de populares 
e os indícios coletados, conse-
guimos chegar à autoria desse 
ataque e evitar que o anonimato 
o deixasse impune”, declarou.
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Sanepar suspende rodízio de abastecimento de 
água na Região Metropolitana de Curitiba

Parceria entre Google e Comec 
permite acompanhamento em 

tempo real dos ônibus na RMC

Apesar da normalização do abastecimento na RMC, parte de Colombo ainda permanecerá com o rodízio

Segunda etapa da parceria trará ainda mais conforto e facilidade aos usuários do 
transporte público

Na manhã de quarta-fei-
ra, 19, o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior e o 
diretor-presidente da Sanepar, 
Claudio Stabile, anunciaram a 
suspensão do rodízio de água 
em Curitiba e Região Metropo-
litana. Segundo as autoridades, 
os reservatórios que compõem 
o Sistema de Abastecimento In-
tegrado (SAIC) atingiram nível 
médio de 80,34% da capacida-
de com as chuvas de janeiro, 
antecipando a programação do 

Desde outubro do ano passa-
do, a Coordenação da Região 
Metropolitana de Curitiba 
(Comec) e o Google assinaram 
uma parceria inédita, onde a 
gigante empresa de tecnologia 
passou a disponibilizar nas suas 
plataformas todos os itinerários 
e horários das 201 linhas me-
tropolitanas de ônibus nos 19 
municípios atendidos na Região 
Metropolitana.A iniciativa per-
mitiu ao usuário, em uma rápida 
pesquisa, identificar qual linha 

fim do rodízio, previsto para 
março. A normalização do abas-
tecimento deve ocorrer a partir 
das 16 horas de sexta-feira (21).

Eles também anunciaram que 
não haverá novo rodízio no abas-
tecimento em 2022, mesmo no 
pior cenário de estiagem. Com 
as obras realizadas nos últimos 
dois anos e a conscientização 
do uso racional por parte da 
população, os reservatórios têm 
capacidade de atendimento de 
12 a 16 meses. Ainda assim, o 

e horário poderia ser utilizado 
para chegar ao destino desejado. 

Agora, na segunda etapa da 
parceria, o Google vai permitir 
o acompanhamento dos veí-
culos em operação por meio 
da sincronização dos sistemas 
da empresa com o GPS dos 
veículos.

Assim, ao chegar nos pontos 
de embarque e desembarque, 
em uma rápida pesquisa o usu-
ário poderá saber se o ônibus 
desejado está atrasado, adian-

tado ou no horário, a previsão 
para a chegada do ônibus e até 
mesmo se o trânsito está mais 
movimentado do que o habitual.

Ao selecionar um destino 
dentro do Google Maps, por 
exemplo, o aplicativo irá sugerir 
diversos trajetos com base nas 
linhas de ônibus disponíveis. 
Ao selecionar a linha desejada, 
informações como trajeto da 
linha e horário previsto de che-
gada serão disponibilizados au-
tomaticamente, bastando clicar 
na barra colorida indicada e nas 
paradas para obter a informação 
de tempo de espera.

Para o presidente da Comec, 
Gilson Santos, este é mais um 
importante avanço no sentido 
de trazer mais conforto ao usu-
ário do transporte coletivo. "A 
plataforma informa em tempo 
real a localização do veículo e 
o tempo até sua chegada, pos-
sibilitando ao usuário menos 
tempo de espera nos locais 
de embarque e até mesmo a 
utilização de uma outra linha 
que passe pelo local”, destacou.

Estado permanece sob alerta 
de emergência hídrica porque 
enfrenta a seca mais severa dos 
últimos 91 anos.

Foram 649 dias de rodízio, 
implementado em março de 
2020. Nesse período, o rodízio 
e todas as medidas implementa-
das junto à população geraram 
economia de 89,8 bilhões de 
litros de água. De agosto de 
2020 a dezembro de 2021, den-
tro da Meta20, houve economia 
média de 17,17%.

"É um dia importante: depois 
de dois anos de rodízio, con-
seguimos cumprir a meta de 
chegar a 80% dos reservatórios 
para finalizar o rodízio em Curi-
tiba e na Região Metropolitana. 
E não foi só a chuva que fez 
com que alcançássemos esse 
patamar. Nesses dois anos de 
calamidade hídrica, tivemos 
muito trabalho de uma equipe 
de colaboradores da Sanepar; 
obras antecipadas, como a 
transposição do Rio Capivari; e 
ajuda da população", disse o go-
vernador. "Mesmo sem chuva 
constante, não teremos rodízio 
nos próximos 12 meses".

Segundo o diretor-presiden-
te da Sanepar, sem as ações 
implementadas ao longo dos 
últimos dois anos, principal-
mente o rodízio, o sistema 
teria entrado em colapso em 
outubro/novembro de 2020, 
quando as barragens teriam 
atingido níveis entre 12,7% 
e 13,1%, o que praticamente 
inviabilizaria o fornecimento 
de água. O cenário se repetiria 
a partir de julho/agosto de 2021, 
quando os níveis chegariam a 
11%, baixando até 4,5% em 
outubro de 2021.

Nesse período de rodízio 
preventivo, para manter o abas-
tecimento, a Sanepar executou 

uma série de obras, além da se-
meadura de nuvens para induzir 
chuvas na cabeceira dos rios.
O órgão pretende ainda 

entregar em 2022 as obras 
da Barragem do Miringuava. 
Com investimentos de R$ 160 
milhões, a barragem vai incre-
mentar 38 bilhões de litros de 
água nas reservas do Sistema 
de Abastecimento Integrado 
de Curitiba. "É um reserva-
tório com capacidade para 
atender 600 mil pessoas por 
dia. Todas essas obras foram 
feitas em cima de um plane-
jamento importantíssimo da 
Sanepar. Estamos cuidando 
do futuro do Paraná", disse 
Ratinho Junior.
Contudo, parte de Colombo 

ainda permanecerá com o 
revezamento, mas apenas na 
região abastecida por poços, 
o que corresponde a 16% do 
município. Neste caso, o ro-
dízio está estabelecido para a 
Região Central, que abrange 
os bairros Butiatumirim, Fer-
vida, São João, Santa Gema, 
Cercadinho, Serrinha, Itaja-
curu, Parque Embu, Arruda, 
Santa Tereza, Centro, Jardim 
Florença, Gabirobal, Uvara-
nal, Sapopema, Curitibano, 
Santa Fé, São Gabriel, Ana 
Rosa e Roça Grande.

As atividades do ônibus 
“Emprega Mais”, unidade iti-
nerante das Agências do Traba-
lhador da Secretaria de Justiça, 
Família e Trabalho (Sejuf), 
retornam no próximo dia 27, 
em São José dos Pinhais. Ele 
vai percorrer 11 municípios da 
Região Metropolitana de Curi-
tiba até o dia 8 de março.

De acordo com o secretário 
Ney Leprevost, a proposta é 
oferecer as vagas de empregos 
disponíveis na Agência do Tra-
balhador de Curitiba e RMC 
de uma maneira mais ágil e 
próxima dos trabalhadores. 
Semanalmente as unidades 
disponibilizam em torno de 8 a 
10 mil vagas.

“Algumas pessoas têm difi-
culdade de ir até uma Agência 
do Trabalhador, então estamos 
levando a oportunidade até elas. 
O Paraná é o estado que mais 
emprega pelo sistema Sine, 
de intermediação. É uma das 

Ônibus Emprega Mais 
Paraná inicia atividades em 

2022 na RMC
explicações para os grandes re-
sultados da retomada da geração 
de empregos”, disse.

A estratégia consiste em 
estacionar o ônibus próximo 
de terminais de embarque e 
desembarque de passageiros do 
sistema público de transporte.

“Os ônibus vão receber pes-
soas que não têm cadastro nas 
Agências do Trabalhador para 
que possam ter acesso às vagas, 
e os que já estão cadastrados 
terão seus dados atualizados. O 
encaminhamento vai depender 
do perfil do candidato e das va-
gas oferecidas pelas empresas”, 
explica a chefe do Departamento 
de Trabalho, Estímulo e Geração 
de Renda, Suelen Glinski.

O trajeto do ônibus se ini-
ciará em São José dos Pinhais, 
onde ficará entre os dias 27 e 
28 de janeiro. O ônibus chega 
a Colombo no dia 3 de março, 
atuando até o dia 4 do mesmo 
mês.

Sigan-nos no Instagram
@jornaldecolombo
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Estão abertas, até o dia 9 de 
fevereiro, as inscrições para a 20ª 
edição do Programa Jovens Embai-
xadores, iniciativa da Embaixada 
e consulados dos Estados Unidos 
no Brasil, que promove um inter-
câmbio de curta duração no país 
norte-americano para estudantes 
brasileiros do ensino médio da 
rede pública.

Para a edição de 2022, em que 
se comemoram duas décadas do 
programa, a organização pretende 
retomar as atividades presenciais 
no exterior após duas edições 
remotas por conta da pandemia. 
Neste ano, serão selecionados 50 
estudantes de todas as partes do 
Brasil — até hoje, 690 brasileiros 
já participaram do programa.

Aberto a jovens entre 15 e 18 
anos, o Jovens Embaixadores se-
leciona estudantes de destaque na 
rede pública, que tenham perfil de 
liderança, bom desempenho acadê-
mico e conhecimento em inglês, 
além de engajamento em iniciati-
vas de empreendedorismo/impacto 
social em suas comunidades.

As inscrições são feitas direta-
mente no site www.jovensembai-
xadores.org.br. A seleção contará 
com exame escrito e entrevista. 
Mais informações e o edital do 
programa estão disponíveis no site 
da embaixada norte-americana.

Os selecionados serão anuncia-
dos em abril e o intercâmbio está 
previsto para acontecer em julho 
de 2022, de forma 100% presencial 
nos Estados Unidos, se a pandemia 
da Covid-19 e as condições na épo-
ca permitirem. A viagem de 15 dias, 
com os custos pagos pelo governo 
estadunidense, inclui oficinas sobre 
liderança e empreendedorismo, 

O Procon-PR e algumas en-
tidades de defesa do consumi-
dor municipais de todo o estado 
emitiram na última semana uma 
recomendação administrativa 
para as farmácias e laboratórios 
privados que realizam exames 
da Covid-19 e Influenza não 
praticarem preços abusivos em 
razão do aumento da demanda. 
De acordo com o órgão, já exis-
tem relatos de consumidores 
sobre aumento de preços nos 
procedimentos para detecção 
dos vírus.

Uma parceria do Governo 
Estadual, por meio da Secretaria 
de Justiça, Família e Trabalho (SE-
JUF), com a Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes do Paraná 
(Abrasel), está disponibilizando 
80 vagas em cursos gratuitos de 
auxiliar de cozinha e atendimento 
em salão de restaurantes.

Os cursos gratuitos são desti-
nados a jovens de 18 a 29 anos, de 
Curitiba e Região Metropolitana. 
Os estudantes selecionados têm di-
reito a material didático, vale-trans-
porte e uniforme, sendo que no 
final do curso serão encaminhados 
automaticamente aos restaurantes 
cadastrados para contratação com 
carteira assinada.

“O setor de bares e restaurantes 
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Procon-PR alerta sobre aumento de preço 
do teste da Covid-19 e pode aplicar multa

Estado e Abrasel oferecem cursos com
 garantia de empregos em restaurantes

Estudantes da rede pública do 
Paraná podem ir para os EUA; 
inscrições vão até 9 de fevereiro

Com o aumento de casos de Covid e Influenza, procura por testes e exames 
cresceu em todo o país

De acordo com representantes de setor, existem hoje 200 vagas para contratação imediata na área em Curitiba e RMC

reuniões com representantes do 
governo local, visita a escolas e 
projetos de empreendedorismo 
social em Washington D.C. e em 
outra cidade a ser definida.

Nas últimas edições, o Para-
ná esteve bem representado no 
programa. Em 2021, a estudante 
Kétlyn Victoria Turetta, então da 3ª 
série do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Jardim Porto Alegre, de 
Toledo, foi uma das 33 selecio-
nadas, em virtude de seu projeto 
científico de caldas orgânicas que 
substituíssem a utilização de agro-
químicos em plantações, visando 
a saúde humana e a preservação 
do meio ambiente.Já em 2020 e 
2019, por exemplo, o estado teve 
dois estudantes selecionados em 
cada edição.

Para as participar do programa, 
o jovem interessado deve cumprir 
os seguintes pré-requisitos: ter 
nacionalidade brasileira; ter entre 
15 e 18 anos; ser aluno do ensino 
médio na rede pública brasileira e 
já ter cursado pelo menos o 1º ano 
do Ensino Médio em 2021 – alunos 
que iniciarão o 1º ano do Ensino 
Médio em 2022 não poderão se 
candidatar; ter boa fluência oral 
e escrita em inglês; ter pouca ou 
nenhuma experiência anterior no 
exterior e jamais ter viajado aos 
Estados Unidos; possuir renda 
familiar per capita mensal de até 
um salário-mínimo; ter excelente 
desempenho escolar, perfil de 
liderança e iniciativa; possuir boa 
relação em casa, na escola e na 
comunidade; e estar atualmente 
engajado em iniciativas de empre-
endedorismo e impacto social em 
sua comunidade por pelo menos 
6 meses.

O crescimento do número 
de casos da variante Ômicron 
e a epidemia de H3N2 no ve-
rão têm aumentado de forma 
significativa a procura pelos 
exames, principalmente diante 
de quadros sintomáticos. O 
Paraná já registrou mais de 100 
mil novos casos de Covid-19 
em janeiro.

A recomendação tem seis 
tópicos. O primeiro é sobre 
direitos básicos a informa-
ções sobre os produtos, nos 
termos do Código de Defesa 

do Consumidor; o segundo e 
o terceiro sobre a publicidade 
dos preços; o quarto sobre as 
penalidades da elevação sem 
justa causa; o quinto sobre 
sanções administrativas por 
conta da situação pandêmica, 
nos termos do Decreto Federal 
nº 2.181/97; e o último sobre o 
não cumprimento das normas, 
com possibilidade de encami-
nhamento para o Ministério 
Público.

"Mesmo assim, mesmo 
com a nova cepa, as empresas 
que vendem testes não podem 
praticar preços abusivos, que 
serão devidamente punidos 
pelo Procon-PR”, disse a chefe 
do órgão, Claudia Silvano.

Os Procons estão monito-
rando aumentos injustificados 
e poderão aplicar multas cujos 
valores variam entre R$ 700,00 
a R$ 11 milhões, teto da puni-
ção. O cálculo leva em conside-
ração o dano causado, eventual 
reincidência e a capacidade 
econômica do notificado.

tende a crescer nos próximos me-
ses, uma vez que as pessoas estão 
se vacinando cada vez mais e os 
estabelecimentos reabriram depois 
do período de restrições sanitárias 
intensas. Muitas vagas estão aber-
tas e com poucas alternativas de 
formação profissional”, afirmou o 
secretário Ney Leprevost.

O diretor executivo da Abrasel-
-PR, Luciano Bartolomeu, informa 
que hoje existem 200 vagas de 
empregos disponíveis no setor 
para início imediato. Essas vagas 
estão à disposição dos candidatos 
nas Agências do Trabalhador de 
Curitiba e Região Metropolitana.

“Essa parceria é muito impor-
tante para o nosso segmento, uma 
vez que não existem cursos gratui-

tos de qualidade no setor, ao mesmo 
tempo em que os estabelecimentos 
têm muitas vagas que precisam ser 
preenchidas”, completou.

Serão duas turmas de capaci-
tação para atendimento no salão, 
com 30 horas de duração cada 
uma, e outras duas turmas para 
capacitação em cozinha, com 60 
horas de duração cada uma.

O processo seletivo para os 
cursos gratuitos da Abrasel é rea-
lizado em quatro etapas: avaliação 
de ficha de inscrição, redação, en-
trevista telefônica e presencial. Os 
interessados poderão se inscrever 
através do formulário eletrônico 
disponível no site da Abrasel e o 
objetivo é fechar as turmas até o 
dia 30 de janeiro.
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SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO
A Toho Laboratório Industrial de 
Cosméticos e Alimentos Nutricio-
nais Ltda., CNPJ 73.386.963/0001-
49 torna público que irá requerer 
ao IAT, a Renovação da Licença 
de Operação para a atividade de 
Fabricação de cosméticos, perfu-
maria e alimentos naturais, instalada 
à Rodovia do Uva, 3542, Jardim 
Arapongas, Colombo/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Reflexo Ind e Com de Produtos Quí-
micos Ltda, CNPJ 00.320.813/0001-
69, torna público que recebeu do 
IAT, a Licença de Operação para 
Fabricação de Produtos de Limpeza 
e Polimento instalada a rua Ana 
Rosenente Trevisan, 226 São Dimas, 
Colombo Pr

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO
Reflexo Ind e Com de Produtos Quí-
micos Ltda, CNPJ 00.320.813/0001-
69, torna público que irá requerer ao
IAT, a Renovação da Licença 
de Operação para Fabricação de 
Produtos de Limpeza e Polimento 
instalada a rua Ana Rosenente Tre-
visan, 226 São Dimas, Colombo Pr

FUNDAÇÃO NADAR
CNPJ  05.277.831/0001-29

Rua Padre Francisco Bonato nº560 Sala 31 4º andar – Centro
Colombo – Paraná CEP 83414-170

Fone/Fax (41) 3656-5706
TERMO DE ADJUCAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Fundação Nadar, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 
portaria 001/2021 publicada em 09 de dezembro de 2021, a vista do parecer 
conclusivo exarado pela comissão permanente de licitações resolve:

ADJUDICAR o presente Pregão Presencial nesses termos:

a) Processo Licitatório nº 001/2021
b) Modalidade: Pregão Presencial
c) Objeto: Contratação de instituição especializada na prestação de 

serviços em atividades aquáticas e ensino de técnicas e condicionamento dos 
quatro estilos de natação para crianças e adolescentes, estabelecida no mu-
nicípio de Colombo – PR, para o prazo máximo de oito meses, de acordo 
com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas no 
edital e seus anexos.

d) Fornecedor e itens vencedores:
FERNANDEZ CARNEIRO NATAÇÃO LTDA
Itens vencedores: 1,2 e 3.

No valor total  global de: R$ 90.560,00

Colombo, 23 de dezembro de 2021.

Alexandre de Oliveira Ramos             Debora Luiza Martins Coghetto 
Membro                                                   Membro

Luzia Martins Generoso
Presidente

O Governo do Paraná enviou 
no início desta semana um ofício 
para a ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina, com uma série de suges-
tões para minimizar a situação dos 
agricultores paranaenses prejudica-
dos pela crise hídrica. O documento 
propõe ações referentes ao crédito 
rural, seguro rural e Proagro, além 
da distribuição de sementes para os 
que não têm condições de adquirir 
e produzir uma nova safra.

A solicitação foi assinada pelo 
secretário da Agricultura e do 
Abastecimento, Norberto Ortigara, 
e representa um trabalho conjunto 
do Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná (IDR-Paraná) 
e entidades representativas dos 
produtores rurais - Sistema Ocepar, 
Federação da Agricultura do Para-
ná (Faep) e Federação dos Traba-
lhadores Rurais Agricultores Fami-
liares do Paraná (Fetaep). 

O Banco do Brasil lançou no 
início desta semana o Circuito de 
Negócios Agro de 2022. A ceri-
mônia foi realizada em Brasília, 
com participação do presidente 
da República Jair Bolsonaro e teve 
transmissão simultânea a partir 
de Londrina, no Norte do estado, 
acompanhada pelo Secretário da 
Agricultura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara. O objetivo do 
programa é levar aos produtores 
rurais capacitação técnica e fo-
mento aos negócios.

De acordo com o presidente do 
Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, 
três carretas vão percorrer cerca 
de 60 mil quilômetros em todas 

Na última quarta-feira, 19, o 
Departamento de Economia Rural 
(Deral), da Secretaria de Estado 
da Agricultura e Abastecimento 
(Seab), divulgou o edital do Prog-
nóstico Agropecuário. Os dados 
são relativos a períodos semestrais 
e trazem análises técnicas sobre 
diversas culturas agrícolas e agro-
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Com participação do Paraná, Banco do Brasil lança 
etapa 2022 do Circuito de Negócios Agro

Paraná traça perspectiva de crescimento 
para sete tipos de plantio

Estado pede apoio ao 
Governo Federal para 

produtores prejudicados 
pela crise hídrica

Secretário Norberto Ortigara acompanhou de Londrina o lançamento o 
lançamento do projeto

O edital com as informações completas pode ser acessado no site da Secre-
taria de Estado da Agricultura e Abastecimento

“Percebemos um quadro 
hostil que provocou e ainda está 
provocando muito calor no solo 
e perda razoável na produção 
agrícola do estado”, disse o secre-
tário Ortigara. “Apresentamos um 
conjunto de medidas que estamos 
pleiteando ao governo federal para 
minimamente tentar estabilizar a 
nossa economia rural, a economia 
da roça, da terra”, completou. 

No dia 13 de janeiro, a ministra 
Tereza Cristina esteve na região 
oeste do estado para averiguar 
as perdas. Medidas para os desa-
fios impostos pela seca, como a 
subvenção de juros para alguns 
investimentos e o fornecimento 
de capital para as mais de 170 
cooperativas da agricultura fa-
miliar já estão sendo tomadas. 
No entanto, o manifesto ressalta 
que essas ações são insuficientes 
para os estragos causados pela 
estiagem.

as regiões brasileiras. Os veículos 
atuarão como salas de aula para 
cursos de formação de agricultores 
ea expectativa é que o programa 
fortaleça o setor agropecuário 
de ao menos 600 municípios 
brasileiros, envolvendo 500 mil 
produtores rurais e movimentando 
R$ 1,5 bilhão em créditos.

Nesses municípios serão 
montadas, com a participação de 
parceiros (revendas de máqui-
nas e de insumos, empresas de 
tecnologia agrícola, empresas de 
telecomunicações e outras ligadas 
ao segmento), feiras agropecuárias 
para estimular o empreendedo-
rismo.

No mesmo ato, o presidente 
do BB anunciou que a instituição 
chegou ao valor de R$ 50 bilhões 
em crédito para agricultores do 
Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf).

A ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina, elogiou o investimento 
do banco na pequena agricultura. 
“É um dia especial, primeiro por 
essa notícia dos R$ 50 bilhões do 
Banco do Brasil e a outra é que 
o banco volta à ponta, levando 
assistência técnica e contrato para 
aqueles que têm muita dificuldade 
de sair de suas propriedades”, 
acentuou.

Ortigara destacou o apoio do 
banco ao agronegócio parana-
ense, desenvolvido em diversos 
programas, como no Banco do 
Agricultor. "O que motiva os 
agricultores do Paraná é a inovação 
e o desenvolvimento sustentável. 
Estamos buscando novos mer-
cados, crescendo em segmentos 
importantes e modernizando a 
produção. Esse novo projeto do 
Banco do Brasil ajudará o Paraná 
a ser mais competitivo", disse.

pecuárias desenvolvidas no Paraná. 
Os estudos começaram a ser 

elaborados em 2009 e fazem parte 
da série histórica que pode ser con-
sultada no site da Seab. A última 
edição, referente à safra 2021/2022, 
traz o registro ISSN (Internatio-
nal Standard Serial Number, em 
tradução livre, “número de série 

padrão internacional”), que garante 
a visibilidade qualificada ao perió-
dico, facilitando a busca em bases 
catalográficas e de bibliotecas. 

O 13º volume da edição traz 
análise de sete produtos principais: 
mandioca, fumo, feijão, olericultu-
ra, soja, erva-mate e sericicultura. 
Os analistas do Deral contextuali-
zaram essas culturas no panorama 
nacional e estadual, destacando 
principalmente a importância de 
cada uma delas para a economia do 
Paraná e para a geração de renda 
nas famílias.

Constam no edital informações 
como o quadro da área que cada 
uma dessas modalidades de plantio 
ocupa no estado, além de detalhes 
sobre a produção, exportação e 
participação no Valor Bruto da 
Produção. Sobre a mandioca, por 
exemplo, o estudo destaca que 
o Paraná é o segundo produtor 
nacional, perdendo apenas para 
o Pará. Na presente safra, a área 
ocupada com mandioca é de 143 
mil hectares e a produção prevista 
é de 3,3 milhões de toneladas.
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