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Assembleia de Deus resgata 
representatividade religiosa

Governo do Paraná libera 
R$ 20 milhões para a construção 

do Hospital de Colombo

Pré-temporada marca o início 
da preparação dos clubes de 

Colombo para os torneios do ano

Local

Esporte

Policial

Saúde

Na comemoração dos 50 anos do pastor Carlos Eduardo, líder da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus Missão Integral em Colombo é indicado como um dos represen-
tantes da comunidade evangélica no Paraná. Páginas 08 e 09

Mais de 11 mil 
famílias de Colombo 

serão beneficiadas 
com o Auxílio Brasil 

Página 04

Revitalização 
das canchas de 
areia auxilia na 
recuperação dos 

parques e praças de 
Colombo 
Página 11

Polícia Civil prende 
homem com 80 

pinos de cocaína em 
Colombo 
Página 13

Colombo bate 
recorde no 

número de casos 
confirmados da 

Covid 
Página 04

Convênio será assinado em fevereiro e a previsão é de 
que as obras iniciem ainda no primeiro semestre deste 
ano. Expectativa é que o projeto seja concluído em até 
18 meses após o início das obras  Página 03

Colombo FC, que disputará a Séria A da Copa Curi-
tiba em 2022, apresenta um projeto ambicioso, focado 
no desenvolvimento das categorias de base. Conheça 
os detalhes e saiba como participar  Página 10
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O primeiro mês de 2022 
está chegando ao final 
e se pararmos para ana-

lisar este período, conseguimos 
perceber a reviravolta que a 
vida dá em tão pouco tempo. 
Iniciamos este ano cercados 
de otimismo, esperando que 
a situação da pandemia fosse 
atenuada e que a recuperação 
econômica pudesse avançar. 
Contudo, fechamos este pri-
meiro mês em estado de aler-
ta, registrando os mais altos 
índices de contaminação por 
Covid desde o início da pan-
demia, além dos recordes nas 
taxas de inflação. Ainda assim, 
mesmo com as dificuldades, 
mantivemos a resiliência e a 
esperança por dias melhores.
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EDITORIAL

Valor com Propósito

O que é um homicídio qualificado?ARTIGO

ARTIGO

Querido leitor, você conhece ou 
sabe sobre a importância e atu-
ação do terceiro setor no nosso 
país? 
Muito escutamos sobre pri-
meiro, segundo e terceiro setor 
no Brasil. O primeiro deles é 
formado pelo Estado, o segun-
do pelas empresas privadas e o 
terceiro pelas instituições sem 
fins lucrativos que atuam na 
prestação de serviços públicos 
para a sociedade. Cada um tem 
a sua função, relevância e área 
de atuação.

O crime de homicídio está 
previsto no artigo 121 do 
Código Penal que descreve 

Uma vez que o Estado não con-
segue amparar todas as carên-
cias da população, associando a 
má distribuição de renda, fome, 
cuidado ao meio ambiente, 
desemprego, falta de acesso à 
saúde de qualidade e educação, 
todas essas dificuldades desen-
cadeiam inúmeros problemas 
sociais, principalmente para a 
população com menos renda. 
É aí que começa o trabalho do 
terceiro setor.
As instituições do terceiro setor 
prestam um serviço social vol-
untário e que complementam, 
e muito, a atuação do Estado. 
Algumas organizações sem fins 
lucrativos têm como objetivo 
oferecer educação de qualidade 
para quem não consegue pagar. 
Outras atuam na capacitação 
de crianças e jovens em risco 
social e vulnerabilidade para 
terem acesso ao mercado de tra-
balho e primeiro emprego. Ex-
iste ainda as instituições/inicia-
tivas que realizam trabalho no 
contraturno escolar para ampli-
ar o acesso à prática de esportes. 
Mas as maiores instituições, 
que englobam o principal grupo 
do Terceiro Setor, são as com 
foco na saúde da população.

de forma bem sucinta a ação 
do autor do crime que prati-
ca o ato de “matar alguém”, 
o que caracterizaria o homicí-
dio simples (com pena de 6 a 
20 anos).
Há o homicídio doloso (quan-
do há a intenção de matar) e 
o homicídio culposo (quando 
não há a intenção de matar).
No homicídio qualificado, 
previsto também no Código 
Penal, é quando há crueldade 
no acometimento do crime ou 
grande reprovação do motivo 
que lava a prática do delito.
São condições que qualifi-
cam um homicídio: motivo 
fútil, quando o crime é com-
etido por algum pagamento 
ou promessa, no emprego de 
veneno, explosivo, fogo, as-

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

A verdade é que nem as organi-
zações sem fins lucrativos, nem 
o Estado conseguem atender 
todas as demandas sociais, mas 
a união dos três setores cria 
um tripé de excelência para di-
minuir a desigualdade social no 
Brasil e transformar a nossa re-
alidade.
O terceiro setor é um espaço 
democrático para que inicia-
tivas possam se organizar em 
prol de causas relevantes e que 
se encaixem no apoio à socie-
dade. 
Um belo exemplo que acom-
panhamos atualmente foi toda 
a movimentação durante a pan-
demia que estamos vivendo. 
Os brasileiros estiveram muito 
unidos em prol de uma causa 
conjunta nos últimos dois anos. 
Para termos uma ideia, entre 
março e dezembro de 2020, 
os brasileiros doaram mais de 
R$ 6,5 bilhões para auxiliar 
no combate à COVID e aos 
problemas sociais trazidos pela 
pandemia, como desemprego, 
fome e perda de renda, segun-
do dados de Doações, da Asso-
ciação Brasileira dos Captado-
res de Recursos (ABCR).
Essa realidade deixa clara a im-

fixia, tortura ou outro meio 
cruel, por meio de embos-
cada, traição ou algum outro 
artifício que impossibilite a 
defesa da vítima, o que faz 
com que as penas, nesses 
casos, variem de 12 a 30 anos 
de prisão.
Muitos crimes famosos nos 
noticiários brasileiros se en-
quadram nas qualificadoras 
acima citadas, como é o caso 
do jogador Daniel que foi 
morto por motivo torpe, sem 
possibilidade de defesa e por 
meio cruel, uma vez que a 
vítima sofreu inúmeras seví-
cias e teve seu órgão genital 
arrancado ainda com vida.
Outro caso famoso é o do 
casal Richthofen que foi as-
sassinado mediante embos-

portância e a força do terceiro 
setor e como a generosidade e 
solidariedade são tão presentes 
na vida dos brasileiros. Podem-
os afirmar que milhares de vi-
das foram salvas da miséria e 
da fome, graças à atuação do 
terceiro setor em parceria com 
o Estado e empresas.
Com essa experiência, fica a 
reflexão e um enorme desafio 
de fomentar, trazer visibilidade, 
democratizar os recursos prove-
nientes de doações e apoiar as 
organizações de diversas áreas 
e atuações, para que o terceiro 
setor amplie sua força, cada vez 
mais, e possa transformar a re-
alidade social do nosso país, ge-
rando assim uma mobilização 
social com constante cresci-
mento 
Lembre-se: o terceiro setor 
auxilia o Estado e a iniciativa 
privada em problemas sociais 
com propósito de gerar uma so-
ciedade mais justa, com menos 
desigualdade social e foco em 
um amanhã mais próspero para 
todos. E você, já sabe como aju-
dar uma organização sem fins 
lucrativos? Conta pra gente! 
contato@valorcomproposito.
com.br

cada enquanto dormiam, não 
havendo possibilidade de def-
esa, sem contar o motivo fútil 
que geralmente predomina 
em crimes dessa magnitude, 
praticado por meio cruel.
Muitas das vezes, os crimes 
dolosos contra a vida pos-
suem em suas motivações a 
paixão, o dinheiro, a vingança 
a dívida ou algum distúrbio 
que vêm como alavanca para 
a prática do crime.
A vida é o bem mais relevante 
de todo ser humano, por isso, 
a investigação de homicídio 
deve ser prioridade em uma 
delegacia, pois a resposta 
deve ser célere para socie-
dade, principalmente para a 
família da vítima que teve a 
perda do ente querido.

JANEIRO, UM MÊS 
DE DESAFIOS

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA SIMPLIFICADA
J a t e a r  M e t a l u r g i a 
Cnpj:11.251.185/0001-23 torna 
público que irá requerer ao IAT, a 
Licença Simplificada para serviços de 
usinagem solda tratamento e revesti-
mento de metais sem linha de galva-
noplastia a ser implantada Rodovia 
Contorno Norte, 119 Colombo-PR.

Eu, Jackson Couto Aguiar Convento, declaro aos devidos fins que meu diploma de Licenciatura em História pela UTP
(Universidade Tuiti do Paraná) se encontra extraviado.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA
Jatear Metalurgia Ltda Cnpj: 
11.251.185/0001-23 torna público 
que recebeu do IAT, a Licença Sim-
plificada para serviço de usinagem, 
solda , tratamento e revestimento em 
metais sem linha de galvanoplastia 
a ser implantada Rodovia Contorno 
Norte, 119 - Colombo-PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO
A Gel Fruta Industria de Alimentos 
Ltda torna publico que recebeu do IAP, 
Renovação de Licença de Operação 
para Transporte Rod. de cargas, Exceto 
Prod. Perigosos e Fabricação de Produtos 
Alimentícios instalada na Rua: av. Santos 
Dumont nº353, bairro; Jd Santa Fé mu-
nicípio de Colombo, Estado do Paraná

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE 
METAIS NICOLINI LTDA torna público 
que irá requerer ao IAT, a Renovação da 
Licença de Operação para PRODUÇÃO 
DE ARTEFATOS DE AÇO AO CAR-
BONO REVESTI-DOS COM LINHA 
DE GALVANOPLASTIA instalada na 
Avenida João Batista Stocco, 1.590 - CEP 
83.407-000 - São Gabriel - Colombo/PR.
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Mais de 3 mil novas famílias 
serão beneficiadas pelo 

Auxílio Brasil em Colombo

Governo Estadual anuncia 
convênio para a construção 

do Hospital em Colombo

Programa Mais Emprego e Renda 
traz nova empresa para Colombo

Além do benefício, outras 3.495 pessoas de Colombo foram aprovadas para o recebi-
mento do Auxílio Gás

Prefeito Hélder Lazarotto esteve reunido com o presidente da ALEP e o Secretário Estadual da Saúde, Beto Preto

Secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, Plinio Toniolo Schmidt, acom-
panha as atividades da nova fábrica da DACLA no município

Na manhã desta segunda-feira 
(24), a Secretaria de Assistência 
Social informou que o Pro-
grama Auxílio Brasil irá con-
templar neste ano mais 3.334 
novas famílias colombenses 
com o valor de R$ 400,00. O 
anúncio foi feito pela secretária 
Elis Lazarotto, acompanhada 
da diretora da Proteção Social 
Básica, Daniele Ferreira e da 
coordenadora do CadÚnico 
no município, Valquíria de 
Oliveira.

Na mesma data, elas visita-
ram o Centro de Referência 
em Asistência Social (CRAS) 
Roça Grande, onde Valquí-
ria destacou que o trabalho 
desenvolvido na cidade foi 
fundamental para o expressivo 
aumento no número de bene-
ficiários, que passou de 8.302 
para 11.636. 

“Estamos muito felizes, pois 
isso demonstra que as ações que 
vêm sendo realizadas em prol 
da população mais vulnerável 
estão dando resultado, como a 
abertura de novos cadastros e 
atualização dos já existentes no 
CadÚnico”, complementou a 
secretária ElisLazarotto.

O Auxílio Brasil, programa 
assistencial substituto do Bol-
sa Família desde novembro 
de 2021, é um programa de 
transferência direta e indireta 
de renda, destinado às famílias 
em situação de pobreza e de 
extrema pobreza em todo o país, 
de modo que consigam superar 
a situação de vulnerabilidade 
social.

O programa é gerido pelo 
Ministério da Cidadania, res-
ponsável pelo envio dos re-
cursos para pagamento aos 
beneficiários. O valor mensal 
destinado ao município de 

Na última quarta-feira (26), 
o prefeito Hélder Lazarotto 
esteve com o presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, Ademar Traiano, na 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SESA), onde trataram sobre 
a construção do Hospital de 
Colombo.

O secretário da Saúde, Beto 
Preto, juntamente com os téc-
nicos da SESA, anunciaram 
que no mês de fevereiro, o 

Em 2021, a Prefeitura de 
Colombo, com o apoio da Se-
cretaria Municipal de Indústria 
e Comércio, inaugurou o Pro-
grama Mais Emprego e Renda, 
incentivando a geração de tra-
balhos e o crescimento da eco-
nomia na cidade. Desde então, 
o projeto tem trazido diversas 
oportunidades ao município, 
com mais de 5 mil empregos 
diretos criados somente  no ano 

Colombo é de R$ 2.420.025,00 
(Dois milhões, quatrocentos e 
vinte mil e vinte cinco reais).

Já a Caixa Econômica é a 
responsável por realizar o pa-
gamento do Auxílio Brasil para 
as pessoas selecionadas pelo 
Governo Federal e também pela 
disponibilização de canais para 
atendimento aos beneficiários 
que tenham dúvidas sobre o 
saque do benefício.Os novos 
cadastros e atualizações de da-
dos são realizadas diretamente 
nos CRAS.

De acordo com a gestora, 
Valquíria de Oliveira, para se 
tornar um beneficiário é funda-
mental apresentar perfil para o 
programa. “Para quem já recebe 
é imprescindível atualizar o 
cadastro anualmente para que 
não haja divergência entre as 
informações declaradas no ca-
dastro e em outras bases do Go-
verno Federal. Enfatizamos que 
todo processo ocorre de forma 
automatizada e impessoal, por 
meio do Sistema de Benefícios 
ao Cidadão”, explicou.

Auxílio Gás
A Secretaria aproveitou ain-

da para informar que 3.495 
pessoas do município foram 
aprovadas para o recebimento 
do Auxílio Gás. Esse benefício, 
no valor de R$ 52,00, é desti-
nado às famílias de baixa renda 
também inseridas no Cadastro 
Único dos Programas Sociais 
do Governo Federal.

O valor pode ser utilizado 
diretamente pelo aplicativo 
Caixa Tem. Quem já recebe o 
Auxílio Gás por meio de cartão 
também pode fazer o saque 
do benefício nos terminais de 
autoatendimento, unidades lo-
téricas, correspondentes Caixa 
Aqui ou nas agências da Caixa.

Governo Estadual assinará o 
convênio com o município para 
a liberação de R$ 20 milhões 
que garantirão o início da cons-
trução do projeto, que ficará 
localizado no Jardim Monza, 
Alto Maracanã.

Após a assinatura do convê-
nio, a administração municipal 
irá marcar a data da licitação 
que contratará a empresa res-
ponsável pelo início da obra 
ainda no primeiro semestre 

de 2022.
O prefeito comemorou o 

anúncio e agradeceu: “Nosso 
hospital de alta complexidade 
é o maior sonho da família co-
lombense. Hoje saímos daqui 
gratos ao deputado Traiano, 
ao secretário Beto Preto, mas 
principalmente ao governador 
Ratinho Júnior, que não mediu 
esforços e desde o começo 
ajudou a tornar esse sonho 
realidade”.

passado. 
Entre as 15 empresas anun-

ciadas pelo programa Mais 
Emprego e Renda em março 
de 2021, a DACLA estava entre 
elas e recentemente iniciou suas 
operações em Colombo, mais 
especificamente no bairro São 
Dimas, trazendo mais de 80 
novas vagas de emprego aos 
moradores da cidade.

A DACLA Reboques e En-

gates Ltda. atua no mercado 
de fabricação, venda e locação 
de carretinhas, instalação de 
engates e comercialização de 
acessórios. Com fábricas em 
Curitiba, Tarumã, Barigui e 
São José dos Pinhais, a em-
presa conta com uma rede de 
distribuição parceira nas demais 
regiões do Paraná e também em 
São Paulo, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

Por conta de sua crescente ex-
pansão no mercado, em pouco 
tempo surgiu a necessidade de 
um produto com qualidade su-
perior aos itens do comércio de 
revenda. Logo, a empresa deu 
inicio a um processo de homo-
logação de seus reboques, tendo 
a aprovação do INMETRO e 
do DENATRAN, certificando 
a segurança e garantia de suas 
fabricações próprias.

Agora, a corporativa conta 
com uma estrutura de mais 
de 10 mil metros quadrados 
em Colombo, através de uma 
fábrica que buscará atender 
com qualidade e agilidade a 
sua clientela. 

Siga-nos no Instagram
@jornaldecolombo
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Mesmo com abastecimento normalizado na RMC, 
bairros de Colombo seguirão com o rodízio de água

Nova unidade do 
Colégio Adventista será 
construída em Colombo

Servidores municipais receberão 
acréscimo retroativo referente ao 

último quadrimestre de 2021

Região Central de Colombo, abastecida pelos poços do aquífero Karst, seguirá com o rodízio de água

Novo estabelecimento de ensino ficará localizado na Estrada da Ribeira e atenderá 
cerca de 1.200 novos alunos

Gestores municipais e representantes sindicais do município estiveram presentes na reunião que definiu a forma como seriam pagos os acréscimos

Após quase dois anos, o 
Governo do Paraná anunciou 
na última semana o fim do 
rodízio no abastecimento de 
água na Região Metropoli-
tana de Curitiba. O estado 
enfrentou uma das mais 

graves crises hídricas da 
história nestes dois anos, 
com um longo período de 
seca e sem chuvas, o que 
acabou impactando os níveis 
dos reservatórios de água da 
região.

Com o objetivo de impe-
dir o desabastecimento e 
manter os níveis de água 
controlados, em março de 
2020 foi estabelecido um 
rodízio onde, segundo a 
Sanepar, foram economiza-

dos 89,8 bilhões de litros de 
água. Com isso, em janeiro 
deste ano, os reservatórios 
que compõem o Sistema de 
Abastecimento Integrado de 
Curitiba (SAIC) atingiram 
nível médio de 80,34% de 
sua capacidade, o que garan-
te a normalização do abas-
tecimento para o restante de 
2022 mesmo no pior cenário 
de estiagem possível.
Contudo, apesar da boa 

notícia, os cidadãos de al-
guns bairros de Colombo 
ainda permanecerão com 
o rodízio, já que parte do 
município não é abastecido 
pelo SAIC, mas sim pelo 
Aquífero Karst, que segue 
com a vazão reduzida pelo 
longo período sem chuvas.
Desta maneira, o rodízio 

seguirá na Região Central 
de Colombo, que abrange os 
bairros Butiatumirim, Fervi-
da, 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 

Na última terça-feira (25), a 
equipe do Colégio Adventista 
se reuniu com o vice-prefeito 
e Secretário Municipal de 
Educação, Professor Alcione, 
para anunciar a construção da 
nova unidade do Colégio no 
município de Colombo. 

Localizado na Estrada da 
Ribeira, próximo a Igreja Santa 
Terezinha, o novo estabeleci-

No início desta semana, gesto-
res das Secretarias Municipais 
de Governo, de Administração 
e do Gabinete do Prefeito se 
reuniram com representantes 
da Associação dos Servido-
res Municipais de Colombo 
(ASSEMCO), da Associação 
dos Professores Municipais de 
Colombo (APMC) e Sindicato 
dos Servidores e Empregados 
Públicos Municipais de Colom-
bo (SISMUCOL). 

Foi apresentado na reunião o 
estudo do impacto das despesas 
com salários de pessoal proje-
tado para todo o ano de 2022 
e a retomada no pagamento 

Rosa e Roça Grande.
Inicialmente, o rodízio 

continuará sendo executado 
da maneira como era feito 
antes, com 36 horas de abas-
tecimento normal, sempre 
iniciado às 4h da manhã, e 
36h de desabastecimento, 
com o rodízio sempre co-
meçando às 16h.
Segundo a Sanepar, só fi-

carão sem água nos períodos 
de rodízio os clientes que 
não possuem caixa-d’água 
no imóvel, conforme re-
comendação da ABNT. O 
órgão sugere ainda que 
todos os imóveis tenham 
uma caixa-d’água de pelo 
menos 500 litros, tornando 
possível a permanência do 
abastecimento de água nas 
residências.
Informações adicionais e 

a tabela com o rodízio nos 
bairros de Colombo podem 
ser verificadas junto ao 
Serviço de Atendimento ao 
Cliente da Sanepar através 
do telefone 0800 200 0115, 
pelo aplicativo Sanepar 
Mobile ou pelo site www.
sanepar.com.br.

mento de ensino contará com 7 
mil metros quadrados, 25 salas 
de aula e terá capacidade para 
1.200 alunos 

Com uma estrutura ampla, 
o colégio atenderá as turmas 
do ensino fundamental 1 e 2 
e, futuramente, do ensino in-
fantil ao médio. A inauguração 
está prevista para fevereiro de 
2023.

do reajuste de 4,52% a partir 
da folha referente ao mês de 
janeiro de 2022, de acordo com 
a Data Base 2021, aprovado em 
julho de 2021 e suspenso por 
determinação do Superior Tri-
bunal Federal (STF) no último 
mês de setembro.

De acordo com o Secretário 
de Administração, Ademir 
Garcia, as diferenças sala-
riais ocorridas entre os meses 
de setembro e dezembro de 
2021, serão pagas da seguinte 
maneira:

- Diferenças de setembro - 
Pagamento em janeiro de 2022;

- Diferenças de outubro - Pa-

gamento em fevereiro de 2022; 
- Diferenças de novembro - 

Pagamento em março de 2022; 
- Diferenças de dezembro - 

Pagamento em abril de 2022;
- Diferenças do 13º e 1/3 de 

Férias - Pagamento em abril 
de 2022.

“A gestão reafirmou o com-
promisso com a responsabili-
dade na aplicação dos recursos 
públicos, seguindo a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Tam-
bém com total transparência 
nas decisões e diálogo com 
todos os servidores e as suas 
entidades representativas”, 
completou o Secretário.
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Tive a oportunidade de acompanhar o culto de 
celebração do aniversário de 50 anos do Pastor 
Carlos Eduardo Neres Lourenço, presidente da 

Assembleia de Deus Missão Integral em Colombo, 
tradicional e importante igreja da região do 

Guaraituba.
Nesta data tão especial, só posso desejar tudo de 

melhor para este homem tão valoroso que carrega 
a igreja, a família e principalmente Deus dentro do 

seu coração.
Meus votos de felicidades e paz, desejando que 

nesta nova trajetória de sua vida você siga trilhando 
os caminhos de luz e fé. Tudo de melhor sempre!

Figuras importantes para o município e também para o estado 
estiveram presentes na comemoração do aniversário. No 

registro, o vice-prefeito de Colombo, acompanhado da esposa e 
da filha

A deputada Mara Lima também esteve presente no 
evento. É sempre um prazer muito grande poder rever 

a parlamentar

Fabiano e Prefeito Helder Lazarotto dando os parabéns ao pastor

Coronel Itacir, comandante do 22ºBPM e sua esposa também prestigiaram o aniversário

50 anos do pastor Carlos EduardoSocial
Zoleide
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Colombo registra o maior número 
de casos confirmados da Covid-19 

desde o início da pandemia

Saúde esclarece: pode 
tomar a vacina contra 
Covid-19 e Influenza 

tendo sintomas gripais?

Paraná recebe novos lotes de vacinas pediátricas e de doses de reforço

Com mais de 100 afastamentos só em janeiro, o grave momento da pandemia impactou 
também os profissionais de saúde do município

Com o avanço da variante Ômi-
cron por todo o país, o mês de janeiro 
vem registrando um aumento ex-
pressivo no número de casos confir-
mados da Covid-19. Em Colombo 
não é diferente, com o município 
registrando até o momento quase 
dois mil casos da doença somente 
neste primeiro mês de 2022.

Para efeito de comparação, a 
cidade realizou 1.859 testes em 
novembro, com 60 casos positivos. 
Já em dezembro, foram 1.546 testes 
realizados para 47 resultados posi-
tivos. Contudo, o mês de janeiro 
registrou um enorme salto nestes 
números, com 4.735 testes feitos 
até o dia 25 de janeiro e 1.902 casos 

Com o aumento dos casos 
de Covid-19 e H3N2 no Pa-
raná, cresce também o anseio 
da população pela vacina 
e as dúvidas a respeito da 
imunização. Dentre os ques-
tionamentos mais comuns 
estão os casos de pessoas que 
apresentam síndrome gripal 
justamente na data em que 
receberiam o imunizante. Por 
isso, a Secretaria de Estado da 
Saúde preparou um guia de 
esclarecimento para orientar 
a população.

Atualmente, o Paraná oferta 
a imunização contra a Co-
vid-19 para toda a população 
adulta, da 1ª dose até a dose de 
reforço, e também ao público 
infantil, que começou a ser 
vacinado na metade de janeiro 
e que agora segue a campa-
nha por ordem decrescente 
de idade. Ao todo, mais de 
70% dos paranaenses já estão 
completamente imunizados. 
Além disso, a vacina contra 
a Influenza também está dis-
ponível para todos acima de 
seis meses de idade.

A Síndrome Gripal se ca-
racteriza por quadro respira-
tório agudo, com pelo menos 
dois dos seguintes sinais e 
sintomas: febre (mesmo que 
referida), calafrios, dor de 
garganta, dor de cabeça, tosse, 
coriza, distúrbios olfativos 
ou distúrbios gustativos. Na 
suspeita de Covid-19, a febre 
pode estar ausente e sintomas 
gastrintestinais (diarreia) po-
dem estar presentes.

Estou com sintomas. Posso 
me vacinar?

As primeiras recomendações 
são testagem e isolamento. 
Em caso de teste negativo para 
Covid-19, é preciso aguardar 

confirmados da doença.
Além disso, a crise de epidemia 

de Influenza que afeta o estado e o 
aumento nos casos de outras síndro-
mes respiratórias foram responsá-
veis pela sobrecarga no sistema de 
saúde público do município.

Mais do que a demanda maior 
por atendimentos, o atual momento 
da crise sanitária vem causando 
também um aumento na fila dos 
estabelecimentos médicos, já que 
parte significativa dos profissionais 
da saúde está sendo afastada das 
atividades pela contaminação com 
a Covid-19.

Até a última terça-feira (25), mais 
de 110 profissionais que atuam na 

linha de frente contra o coronavírus 
foram contaminados pela doença, 
o que impossibilita que sejam rea-
lizados atendimentos mais ágeis à 
população, causando um aumento 
no tempo de espera nas atividades 
das Unidades Básicas de Saúde.

Para conter o aumento de casos 
na cidade e substituir o efetivo 
afastado, a Secretaria de Saúde 
adotou algumas medidas emer-
genciais como o cancelamento de 
todos os atendimentos médicos e 
odontológicos eletivos, bem como 
a suspensão das visitas domiciliares 
eletivas da equipe multiprofissional 
e por Agentes Comunitários de 
Saúde.

Além disso, a Prefeitura orienta 
que os cidadãos procurem as UBS 
da cidade somente para a vacinação 
ou em casos em que apresentem 
alguma síndrome respiratória. Já 
em casos de emergência, o cidadão 
deve ser dirigir à Unidade de Pronto 
Atendimento do Maracanã.

Por fim, vale relembrar sobre a im-
portância de se manter os cuidados 
preventivos contra essas doenças, 
como o uso correto das máscaras 
de proteção facial, higienização 
constante das mãos com água e 
sabão e álcool em gel, bem como 
a manutenção do distanciamento 
social

o fim dos sintomas para tomar 
a vacina contra Covid-19 ou 
contra a Influenza (Gripe). 
Isso é necessário para que o 
organismo se recupere com-
pletamente para a administra-
ção das vacinas. No caso de 
teste positivo para Covid-19, 
com a confirmação do diag-
nóstico, o paciente poderá se 
vacinar após um período de 
pelo menos 30 dias.

Após o desaparecimento dos 
sintomas, em quanto tempo 
posso tomar a vacina?

Assim que o paciente esti-
ver recuperado, com quadro 
superado, é possível procurar 
a vacina. A única observação 
é a confirmação de Covid-19. 
Nesse caso, mesmo após os 
sintomas, é preciso aguardar 
30 dias.

Posso tomar a dose de re-
forço tendo sintomas gripais?

Nenhuma dose deve ser 
administrada em pessoas que 
apresentem síndrome gripal, 
independentemente do tipo 
ou do fabricante. Em todos 
os casos é necessário adiar 
a vacinação até a completa 
recuperação.

Meu filho está com sintomas 
de gripe. Posso levá-lo para 
vacinar?

Não. Assim como na po-
pulação adulta, as crianças 
também precisam aguardar 
o desaparecimento dos sin-
tomas gripais. Uma vez que 
eles tenham terminado e o 
intervalo ideal seja alcançado, 
os pais ou responsáveis devem 
procurar o serviço de saúde 
mais próximo para realizar a 
vacinação. Em caso de teste 
positivo para Covid-19, vale 
a mesma regra dos 30 dias.

A Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) recebeu nesta semana mais 
um novo volume com mais de 
213 mil doses da vacina contra a 
Covid-19 exclusivas para crianças 
e adolescentes.

No total, 118.280 imunizantes são 
da marca Coronavac, destinadas 
a faixa etária de 6 a 17 anos (não 
imunocomprometidos) e 95.200 
são doses da Pfizer/Biontech para 
crianças entre 5 a 11 anos.

“Tivemos uma mudança de faixa 

etária. Enquanto a Pfizer se inicia 
aos 5 anos de idade, a Coronavac 
é aos 6 anos, se estendendo até aos 
17, desde que não sejam pacientes 
imunocomprometidos. Na quar-
ta-feira, essas doses deverão estar 
chegando aos municípios”, disse 
o secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto.

Essa é a primeira remessa da 
vacina Coronavac que o Paraná 
recebe para a imunização do público 
infantil. Antes, apenas a vacina pe-

diátrica da Pfizer estava autorizada 
a ser aplicada nos jovens e crianças. 
Somente em 21 de janeiro o imu-
nizante foi incluído no Programa 
Nacional de Imunizações (PNI). 
A maior diferença entre as duas 
vacinas é a idade recomendada.

Além das doses pediátricas, a Sesa 
recebeu na manhã de quarta-feira 
(26) uma remessa com pouco mais 
de 124 mil vacinadas da Pfizer 
destinadas à dose de reforço da 
população acima de 18 anos.
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Livro sobre o início da Legião 
Urbana será lançado na 

Biblioteca Pública do Paraná

Edição 2022 da Zombie Walk 
em Curitiba é cancelada por 

causa da pandemia

Sesc Paraná abre seleção de propostas de 
exposições artísticas para 2022

Livro registra a história de Kadu Lambach, artista paranaense e primeiro guitarrista da banda

Última edição presencial do evento reuniu cerca de 30 mil participantes, segundo os 
organizadores

Serão selecionadas até 22 propostas de projetos de todo o Brasil

O livro Música Urbana: 
O Início de uma Legião, do 
jornalista André Molina, será 
lançado nesta sexta-feira (28), 
na Biblioteca Pública do Para-
ná. A obra registra a trajetória 
do músico curitibano Kadu 
Lambach, primeiro guitarrista 
da banda Legião Urbana, e traz 
composições e manuscritos 
inéditos de Renato Russo.

A programação é gratuita 
e começa às 17h, com uma 
sessão de autógrafos — se-
guida de um bate-papo e um 
pocket-show com Lambach. 
Protocolos sanitários como o 
uso obrigatório de máscaras, 

Organizado desde 2007 no 
carnaval curitibano, a tradicio-
nal marcha dos zumbis, mais 
conhecida como Zombie Walk, 
teve a sua edição de 2022 can-
celada por conta da pandemia 
da Covid-19.

Em um anúncio publicado 
na página oficial do evento, os 
organizadores confirmaram o 
cancelamento e prometeram 
que serão desenvolvidas ativi-
dades online ou com limitação 
de público no próximo carnaval. 
É a segunda vez que o evento é 
cancelado devido à pandemia.

Está aberto até o dia 11 de fe-
vereiro o edital de seleção para 
o projeto ArteSesc 2022. Serão 
selecionadas até 22 propostas 
de exposição de artes visuais, 
individual ou coletiva de todo 
o Brasil, para as unidades Bela 
Vista do Paraíso; Cadeião Cul-

o distanciamento social e a 
higiene das mãos com álcool 
seguem sendo obedecidos.

Em Música Urbana: O Início 
de uma Legião, André Molina 
resgata os bastidores da funda-
ção da Legião Urbana a partir 
de entrevistas realizadas duran-
te um ano com Kadu Lamba-
ch — apelidado de “Eduardo 
Paraná” durante sua passagem 
por Brasília, entre o final dos 
anos 1970 e o início dos 80.

Além desses depoimentos, o 
livro conta com documentos 
guardados pelo guitarrista por 
mais de 30 anos. Entre eles um 
texto de apresentação da banda 

escrito por Renato Russo e uma 
letra do compositor que não foi 
concluída. O prefácio é assi-
nado por Carmen Manfredini, 
irmã do cantor.

Serviço
Lançamento do livro Música 

Urbana: O Início de uma Le-
gião, de André Molina

Data: 28 de janeiro, sexta-
-feira

Horário: 17 horas
Local: Hall térreo da Biblio-

teca Pública do Paraná - Rua 
Cândido Lopes, 133, Centro 
– Curitiba - Paraná

Entrada gratuita

Na última edição presencial, a 
Zombie Walk registrou cerca de 
30 mil participantes no evento, 
segundo os organizadores, em 
uma marcha de cinco quilôme-
tros pelo centro de Curitiba com 
os participantes caracterizados 
e maquiados de zumbis e outras 
figuras do terror.

A decisão vai de acordo 
com a Prefeitura de Curitiba, 
que em dezembro anunciou o 
cancelamento do carnaval na 
cidade, promovendo o desfile 
das escolas de samba em for-
mato remoto.

tural, em Londrina; Caiobá, em 
Matinhos; Paço da Liberdade, 
em Curitiba, e Pato Branco.

O projeto ArteSesc 2022 
oferece aos artistas visuais um 
espaço para exposição dos seus 
trabalhos autorais e, ao público, 
a oportunidade de apreciar e 

conhecer novas propostas.
Cada proposta selecionada terá 

duração máxima de dois meses 
de exposição, conforme calendá-
rio do Sesc PR. O artista também 
participará de um bate-papo com 
o público, abordando o processo 
criativo, além de ministrar uma 
oficina artística com temática 
relacionada à exposição.

Os trabalhos recebidos serão 
avaliados por uma Comissão de 
Seleção nos critérios de criação 
artística, relevância artística, 
currículo do artista e coerência 
e relevância das propostas de 
debate e oficina.

Segundo o edital, cada pro-
posta de exposição contratada 
receberá a remuneração de R$ 
2.400,00.

A inscrição pode ser feita 
através do site do Sesc PR, que 
pode ser acessado pelo endere-
ço https://www.sescpr.com.br/
edital/artesesc2022/.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA SILPAV 
EMP IMOB SPE LTDA, CNPJ 
38.654.974/0001-61 torna público 
que irá requerer ao IAT, a Licença 
Prévia para Desmembramento do 
lote 2-X-1, implantado na Rua 
do Jacarandá, s/no, Bairro Embu, 
município de Colombo, Estado 
do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA SILPAV 
EMP IMOB SPE LTDA, CNPJ
38.654.974/0001-61 torna público 
que irá requerer ao IAT, a Licença 
Prévia para Condomínio de Lotes 
do lote 2-X-1, implantado na Rua 
do Jacarandá, s/no, Bairro Embu, 
município de Colombo, Estado 
do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA SILPAV 
EMP IMOB SPE LTDA, CNPJ
38.654.974/0001-61 torna público 
que irá requerer ao IAT, a Licença 
Prévia para Desmembramento do 
lote 2-X-2, implantado na Rua 
do Jacarandá, s/no, Bairro Embu, 
município de Colombo, Estado 
do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA SILPAV 
EMP IMOB SPE LTDA, CNPJ 
38.654.974/0001-61 torna público 
que irá requerer ao IAT, a Licença 
Prévia para Condomínio de Lotes 
do lote 2-X-2, implantado na Rua 
do Jacarandá, s/no, Bairro Embu, 
município de Colombo, Estado 
do Paraná.
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Assembleia de Deus fortalece figuras de liderança locais

A noite da última terça-feira foi 
especial para a Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus Missão 
Integral em Colombo (ADCMI), 
pois reuniu familiares, amigos 
e toda a comunidade de fiéis 
para celebrar o 50º aniversá-
rio do pastor Carlos Eduardo 
Neres Lourenço, presidente da 
ADCMI.

Agraciado com diversas ho-
menagens durante toda a ce-
lebração, faltaram palavras ao 
pastor Carlos Eduardo para 
descrever a sensação sobre as 
várias manifestações de carinho: 
“O sentimento é inexplicável. 
Acho que a palavra para definir 
esse momento é ‘inefável’. A 
palavra inefável fala daquilo 
que não existe no vocabulário 
humano para expressar quando 
você tem algo de novo, algo bri-
lhante, algo tão especial que não 

existam termos ou vocábulos no 
português para expressar isso. 
Então eu digo que esse é um 
momento inefável”, descreveu 
o pastor.

Mais do que a comemoração, 
o evento serviu também para 
reunir os presidentes regionais 
da Assembleia de Deus e os 
diretores da Convenção das 
Igrejas Evangélicas Assembleia 
de Deus no Paraná (CIEADEP), 
entidade que regimenta e organi-
za os trabalhos da denominação 
em todo o estado.

Para entender a relevância 
e o alcance das atividades da 
Convenção, o último censo do 
IBGE mostra que a Assembleia 
de Deus é a maior denominação 
evangélica atuante no Paraná, 
com mais de um milhão de as-
sembleianos em todo o estado, 
credenciando a instituição como 

um dos principais caminhos de 
evangelização no Paraná e tam-
bém no Brasil. Só em Colombo, 
a igreja conta com 41 congre-
gações, que estão presentes 
em todos os bairros da cidade, 
criando uma comunidade com 
mais de oito mil membros no 
município.

Um dos objetivos da Con-
venção é fortalecer a defesa da 
fé cristã em todos os setores 
sociais, preparando pessoas 
que atuem em prol da comuni-
dade evangélica em diferentes 
esferas. Para isto, a CIEADEP 
tem hoje a missão de estabe-
lecer um projeto que resgate a 
representatividade religiosa em 
diferentes esferas da sociedade, 
fortalecendo e apoiando a figura 
de lideranças com capacidade de 
cumprir esses objetivos.

Uma dessas lideranças apoia-
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Pastor Carlos Eduardo, presidente da ADCMI

Diversas autoridades estiveram presentes no evento que celebrou o 50º aniversário do pastor Carlos Eduardo

das pela CIEADEP é justamente 
o pastor Carlos Eduardo, que 
além de ser o presidente da 
ADCMI, atua também há mais 
de 20 anos na assessoria jurídica 
da Convenção, resguardando 
os princípios legais da que nor-
teiam a atuação da fé cristã em 
todo o estado.

Qualidades técnicas não faltam 
ao Pastor Carlos Eduardo, que 
acumula diversas experiências 
e formações não só dentro da 
igreja, mas também na vida 
acadêmica e profissional. Gra-
duado em Direito, Teologia e 
Tecnologia da Administração, 
mestre em Filosofia Jurídica 
e em Antropologia Filosófica, 
ele também defendeu projeto 
de Doutoramento em Gestão da 
Informação, além de ter especia-
lização em Planejamento Estra-
tégico e Direito Empresarial. O 
pastor Carlos Eduardo também 
é professor nas áreas de Direito, 
Administração e Antropologia.

Para o Superintendente de Re-
lações Institucionais do Governo 
do Paraná, Daniel Vilas Boas, 
o pastor Carlos Eduardo une as 
características essenciais para o 
andamento do projeto da CIEA-
DEP. “Eu creio que Deus está 
levantando homens e mulheres 
para preencher os espaços em 
todas as camadas, então eu não 
tenho dúvidas de que o pastor 
Carlos Eduardo vai conseguir 
atingir o seu objetivo e vai poder 
contribuir de forma excepcional, 
porque ele consegue trazer con-
sigo o temor do Senhor, através 
do princípio da sabedoria, mas 
também a qualificação pessoal, 
então quem ganha é o povo”, 
ressaltou Vilas Boas.

Já o vice-presidente da Con-

venção Geral das Assembleias 
de Deus no Brasil e presidente 
da CIEADEP, pastor Perci 
Fontoura, destaca também que 
o trabalho busca não só resgatar 
a representatividade religiosa, 
mas também trazer uma visão 
de crescimento das igrejas e do 
reino de Deus no Paraná.

“Essas lideranças não vão tra-
balhar apenas para a instituição 
Assembleia de Deus, mas para 
todas as demais igrejas e para 
toda a sociedade do Paraná, 
de maneira independente, mas 
sempre buscando o entendi-
mento e a conservação dos 
nossos princípios”, destacou o 
presidente da Convenção. “Visto 
que temos muitas instituições, 
departamentos, trabalhos so-
ciais, educacionais, culturais da 
nossa igreja, se faz necessário 
termos pessoas que representem 
a instituição na altura que ela 
merece”, completou.

Por fim, o pastor Carlos Eduar-
do resgatou a mensagem de 
Jesus que diz “vós sois o sal da 
terra e vós sois a luz do mundo”, 
ressaltando que ele não estava 
nos elogiando, mas sim dando 
uma missão. “Ser sal da terra e 
ser luz do mundo é preencher 
todos os espaços, influenciar 
com coisas boas, com luz, com 
tempero, com moralidade, com 
bem, com aquilo que é certo 
em todos os lugares. Eu tenho 
atuado no ministério fazendo 
isso e tenho atuado no Direito 
fazendo isso. Sou chamado ago-
ra para mais uma missão, que é 
ser sal da terra e luz do mundo 
na esfera pública, ocupar esse 
espaço, levar a luz de Cristo e 
o tempero do céu também para 
esse lugar”, decretou o pastor.

Estiveram presentes no evento 
autoridades civis do estado e do 
município, como o já citado Coor-
denador da Secretaria Geral de 
Relações Institucionais do Paraná, 
Daniel Vilas Boas, que representou 
no evento o Governador Carlos 
Massa Ratinho Júnior; o Secretá-
rio Estadual de Planejamento em 
Projetos Estruturados, Waldemar 
Bernardo Jorge; a Deputada Esta-
dual, Cantora Mara Lima; o Prefeito 
de Colombo, Hélder Lazarotto, que 
esteve acompanhado também do 
vice-prefeito, Professor Alcione; o 
Vereador Joel Bueno, representante 
do Poder Legislativo Municipal; 
o Promotor de Justiça, Inácio de 
Carvalho; e o Comandante do 22º 
Batalhão de Polícia Militar, Coronel 
Itacir.

Também estiveram presentes 

Hélder Lazarotto, Prefeito 
de Colombo

"Nós conhecemos o pastor 
Carlos Eduardo, a sua forma 
de agir, o seu conhecimento, a 
sua lisura e sabemos de todo o 
preparo que ele tem para seguir 
nessa jornada, representando a 
igreja e toda a comunidade local 
com muita honra."

Daniel Barros, Relações 
Públicas da ADVEC

"Eu tenho o prazer de ser ami-
go do pastor Carlos Eduardo há 
mais de 20 anos e o considero 
uma pessoa honrada, que tem 
um conhecimento extraordiná-
rio como advogado. Eu acredito 
que ele será um importante 
representante não só para a 
Assembleia de Deus, mas para 
toda a comunidade."

Deputada Estadual Canto-
ra Mara Lima

"O pastor Carlos Eduardo 
é um amigo do nosso co-
ração. Me faltam palavras 
para dizer o quanto nós o 
admiramos como homem, 
cidadão e como pastor. Ele 
é uma pessoa extremamente 
preparada para exercer a 
função ministerial, além de 
ser um grande advogado. A 
sua conduta, a sua moral e 
a sua preparação o creden-
ciam como um importante 
representante."

Pastor Aloisio Lemos, pre-
sidente do CONPEC

"O pastor Carlos Eduardo, 
além de ser um homem de 
Deus, é também um homem 
sério, sensato, uma ótima 
pessoa para representar a 
Assembleia de Deus em 
todo o estado, fazendo com 
que Colombo também seja 
muito beneficiada. Então 
eu entendo que não só a 
comunidade evangélica terá 
uma boa opção representa-
tiva, mas também todos os 
moradores de Colombo e 
região."

Joel Bueno, Vereador de 
Colombo

"Fico feliz de ver o 
pastor Carlos Eduardo 
como representante, pois 
nós que o conhecemos 
sabemos como ele é uma 
pessoa de bem e um ho-
mem de fé. Que Deus 
cotinue abençoado a vida 
dele e também de toda a 
comunidade evangélica 
do Guaraituba."

Waldemar Bernardo Jorge, 
Secretário de Planejamento do 
Governo do Estado do Paraná

"Eu destaco a coragem do 
pastor Carlos Eduardo ao co-
locar o seu nome à disposição 

representantes eclesiásticos como 
o pastor Paulo Kempfer, Presiden-
te das Assembleias de Deus em 
Almirante Tamandaré e Presidente 
do Conselho de Ética Ministerial 
da Convenção Estadual; o pastor 
Edvaldo Gama, presidente das 
Assembleias de Deus em Campo 
Magro; o evangelista Emanuel 
Ferreira, que esteve representando 
no evento o pastor Carlos Soares, 
Presidente das Assembleias de 
Deus em Araucária; o pastor Elias 
Teodoro, representante da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia; o pastor 
Leandro Silva, representante da 
Igreja Sara Nossa Terra; o pastor 
Aloisio Lemos, Presidente do Con-
selho de Pastores Evangélicos de 
Colombo; e o senhor Daniel Barros, 
relações públicas da Assembleia de 
Deus Vitória em Cristo.

para ajudar todo o estado do 
Paraná. São necessárias muitas 
virtudes para você ser um bom 
líder e ele com certeza as tem, 
pois demonstra muito caráter, 
muita justiça e muita fé em tudo 
aquilo que faz."

Daniel Vilas Boas, Coordenador da Secretaria Geral de Relações Institucionais do 
Paraná 

Pastor Perci Fontoura Vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil

Waldemar Bernardo Jorge, Secretário de Planejamento do Governo do Estado do 
Paraná

Prefeito de Colombo, Hélder Lazarotto

Deputada Estadual, cantora Mara Lima
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Colombo FC inicia temporada com calendário 
extenso nas competições adultas e juvenis

Equipe do Colombo FC que conquistou o acesso à Série A da Copa Curitiba

A temporada do futebol amador 
em Colombo ainda não come-
çou, mas os clubes do município 
já se movem pensando no pla-
nejamento do ano, retomando as 
atividades com treinos e amis-
tosos que visam a preparação 
para terem um bom desempenho 
no calendário de competições 
que serão disputadas ao longo 
de 2022.

Um desses exemplos de pre-
paração ocorre com o Colombo 
FC, uma das mais tradicionais 
equipes da cidade, que neste 
ano disputará não só a Liga de 
Colombo, mas também a pri-
meira divisão da Copa Curitiba, 
competição que abrange 20 
equipes da capital e da Região 
Metropolitana.

O torneio é a maior competição 
não-federada do futebol amador 
na região, pois apresenta um alto 
nível de disputa entre os times 
envolvidos e serve como pre-
paração para os outros torneios 
e ligas regionais. Disputado 
em três divisões, a equipe de 
Colombo teve uma rápida as-
censão no torneio, conquistando 
o acesso da Série C para a B e o 
quarto lugar na segunda divisão 
da competição em 2019, o que 
garantiu uma vaga na elite da 
competição.

Para o Diretor de Comunica-
ção e Marketing do Colombo 
FC, Dionata Rodrigues, a Copa 
Curitiba trouxe novos desafios 
para o clube, que precisou su-
perar a distância dos jogos e os 
problemas com locomoção para 
garantir um calendário maior à 
equipe.

“Precisa ter uma vontade acima 
da média para ir bem na Copa 
Curitiba, já que nós não tivemos 
muitos jogos em casa e precisa-
mos disputar a maior parte dos 
jogos longe do nosso domínio. 
Nós tínhamos um pouco de 
dificuldade para essas partidas 
nos campos mais distantes, en-
frentando problemas para reunir 
os atletas e garantir o transporte 
para eles. Ainda assim, no final 
foi um processo benéfico e ne-
cessário para a gente pudesse 

manter um calendário extenso de 
atividades”, destacou o diretor.

Além disso, ele ressalta que a 
participação no torneio ajuda a 
fortalecer a imagem da equipe e 
do município no futebol amador 
regional, tornando Colombo um 
nome forte entre as equipes da re-
gião. “A gente pensou em cons-
truir algo fora de Colombo para 
ter nosso nome na Copa Curitiba, 
então não foi um processo fácil, 
mas nós nos empenhamos para 
fazer acontecer, conseguindo 
lidar bem com as dificuldades 
e chegando à disputa da elite do 
torneio”, completou Rodrigues.

A Copa Curitiba ainda não tem 
data definida para iniciar, mas a 
previsão é que a competição se 
inicie entre o final de fevereiro 
e começo de março.

Liga de Colombo
Apesar da importância e da 

relevância da Copa Curitiba, 
o principal objetivo da equipe 
neste ano será a disputa da Liga 
de Colombo, visando uma vaga 
para a disputa da Taça Paraná. 
“Nós somos bem ambiciosos 
e os nossos projetos para esse 
ano são não só a disputa da 
Copa Curitiba, mas também 
uma preparação forte para a 
Liga de Colombo, com a volta 
do Colombo FC na disputa da 
Série A pensando na conquista 
do campeonato, já que o nosso 
principal objetivo é chegar na 
Taça Paraná”, explicou o diri-

gente.
O diretor explica ainda que o 

clube já retomou as atividades 
com as suas categorias de base 

e que o time adulto ainda segue 
em processo de formação. Ainda 
assim, ele destaca que a equipe 
já possui uma base forte nesta 
categoria, com a maior parte 
dos atletas vindo de categorias 
inferiores, mesclando a juven-
tude de seus jogadores com a 
experiência de outros atletas 
mais velhos.

O dirigente acredita que o clube 
formará uma equipe competi-
tiva já para a disputa da Copa 
Curitiba e destaca também a 
dificuldade oferecida pela Liga 
de Colombo onde, segundo ele, 
sempre existe um número gran-
de de times que chegam fortes 

para a disputa do título. Apesar 
dessa dificuldade, ele aposta 
na preparação que vem sendo 
exercida e na tradição que o 
Colombo FC tem na competição. 

“Nós sabemos da nossa tra-
dição, somos os maiores cam-
peões da competição, então nós 
queremos chegar e mostrar um 
bom desempenho, já que nós 
pensamos justamente na disputa 
pelo título e pela vaga na Taça 
Paraná”, completou o diretor.

Categorias de base
Além dos amistosos e do início 

da preparação com as catego-
rias de base do Colombo FC, 
o clube também fortaleceu o 
projeto da Colombo Academy, 
desenvolvido há quatro anos, 
mas fortalecido desde a última 

temporada. Para isto, a equipe 
trouxe o professor Gustavo 
Silva, profissional experiente no 
futebol e que será o responsável 
por coordenar as atividades de 
base do time.

Com isso, a intenção é promo-
ver uma visão mais profissional 
da equipe, que já começou a ser 
desempenhada através de visi-
tas técnicas e amistosos contra 
clubes profissionais da região.

Hoje, o projeto conta com uma 
média de 60 atletas, divididos 
desde a categoria sub-15 até o 
sub-20, onde o objetivo principal 
é formar grupos fortes para a 
disputar também as principais 
competições juvenis. 

Mais do que a busca por uma visão mais profissional, o clube pretende também ex-
pandir a sua galeria de troféus e conquistas

O diretor de comunicação e marketing do Colombo FC, Dionata Rodrigues, detalhou o 
planejamento da equipe e as principais ações desenvolvidas pelo clube para 2022

Atletas de 11 a 17 anos poderão participar da seletiva do Colombo FC, que será realizada no início de fevereiro

“Ano passado nós disputamos 
a Curitiba Cup e a Life Cup, 
que são torneios de categorias 
de base. Então a gente está com 
essa visão de captação de atletas, 
desde a iniciação no esporte até o 
desempenho de alto rendimento, 
com o objetivo de apresentar 
uma aparência mais profissional 
para o clube e dar oportunidade 
aos jovens que chegam aqui e 
querem conquistar o seu sonho 
como jogador”, explicou Ro-
drigues.

Em 2022, além da disputa 
da Liga de Colombo Juvenil, 
o Colombo FC vai competir 
também na Curitiba Cup e no 
Torneio Metropolitano das 
categorias de base, com atletas 
de até 20 anos.

E se você tem o sonho de ser 
jogador de futebol ou conhece 
alguém que tem este desejo, 
nós temos uma boa notícia: 
o Colombo FC fará seletivas 
para as suas categorias de base 
no início do próximo mês. 
A seleção dos novos atletas 
ocorrerá nos dias 1, 3, 8 e 10 de 
fevereiro, e as inscrição para o 
processo seletivo são gratuitas. 

Podem se inscrever atletas 
de 11 a 17 anos de todas as 
regiões. Os interessados de-
vem efetuar a sua inscrição 
e buscar mais informações 
sobre o processo através da 
página @colomboacademy no 
Instagram.
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Revitalização das canchas de 
areia auxilia na recuperação dos 

espaços públicos de Colombo

Atletas colombenses se 
destacam na 1° etapa do 
Campeonato de Jiu-jitsu 

em Guaratuba

Trabalho é desenvolvido por profissionais da Semec e tem o apoio de pessoas que 
cumprem penas alternativas de trabalho

Revitalização da cancha da Praça Alessandra Marchi, na Vila Zumbi dos Palmares

Representantes de Colombo fizeram bonito na competição e trouxeram diversas medal-
has para casa

Conforme o processo de imu-
nização avança, as pessoas vão 
aos poucos retomando velhos 
hábitos relacionados ao esporte 
e lazer. Para isto, a comunidade 
tem à sua disposição diversos 
espaços para o desenvolvimento 
de atividades que estimulem a 
prática esportiva, como parques 
e praças.

Contudo, algumas dessas áreas 
carecem de atenção especial 
da administração pública, que 
tem voltado as suas ações para 
projetos de reformas, reparos e 
revitalizações destes espaços.

Em Colombo, a Secretaria 
Municipal de Esportes, Cultura, 
Lazer e Juventude (Semec) tem 
desenvolvido um trabalho de 
revitalização das canchas de 
areia nos espaços públicos do 
município. O projeto é executado 
pelos coordenadores de eventos 
da Semec, Alexandre de Souza, 
mais conhecido como “Taxi-
nha”, e Antônio Paulo Bueno, o 
“Toninho”.

De acordo com os coordena-
dores, o projeto de revitalização, 
iniciado no final do ano passado, 
fez um levantamento quantitativo 
das canchas de areia da cidade, 
avaliando quais precisavam ser 
recuperadas para atender à popu-
lação. Foram levadas em conta 
questões como quais destes locais 
possuíam uma maior movimen-
tação, buscando estabelecer um 

No último final de semana, atletas 
de Jiu-jitsu de Colombo, que treinam 
pela Academia Checkmat, foram 
destaque na 1° Etapa do Campeonato 
Paranaense de Jiu-jitsu, realizado em 
Guaratuba.

O evento foi desenvolvido para 
diversas categorias e idades contando 
com a participação de atletas de todo 
o estado do Paraná. 

O professor responsável pelos 
treinos dos atletas campeões foi 
Leandro dos Santos, de 32 anos, 
campeão da categoria (peso e idade) e 
vice-campeão absoluto (todos contra 
todos) da competição. Confira abaixo 
a lista dos atletas que conquistaram 
medalhas na 1ª Etapa do Campeonato 
Paranaense de Jiu-Jitsu:

- Aldemir Aparecido Leal
Faixa Azul
Morador do São Dimas
Campeão da categoria
Vice-campeão absoluto

- Francini Ciucailo do Nascimento
Faixa Branca
Moradora no Ana Terra
Campeã da categoria
Terceiro lugar absoluto

- Marcus Antonio Ferreira
Faixa Azul
Morador do Bairro Alto, mas treina 

e representa Colombo

cronograma que atendesse todas 
as regiões do município.

Até o momento, quatro can-
chas já passaram pelo processo 
de revitalização e alguns outros 
espaços já contam com areia 
no local para também serem 
atendidos. Porém, o trabalho 
ainda é longo e já existem outras 
28 canchas no cronograma de 
atividades da Semec, com este 
número podendo chegar a cerca 
de 40 futuramente.

Além disso, as equipes têm 
enfrentado recentes problemas 
operacionais, já que, devido ao 
crescente número de casos da 
Covid-19 na cidade, diversos co-
laboradores foram afastados para 
tratamento da saúde, reduzindo 
a celeridade do projeto.

Taxinha explica que o trabalho 
vinha sendo desenvolvido em 
parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Viação, mas 
que atualmente eles não estão 
tendo o suporte das máquinas. 
“O trabalho está avançando, mas 
devido aos casos de Covid, nós 
não temos a ajuda do maquinário 
neste momento. Por enquanto, 
estamos fazendo o trabalho de 
maneira manual, utilizando pás e 
carrinho de mão, levando entre 4 
e 5 dias para finalizar uma cancha, 
prazo que, com as máquinas, era 
concluído em meio dia de traba-
lho. Mas nós sabemos que isso é 
temporário, que logo o tempo de 

Campeão da categoria

- Ana Júlia do Amazonas de Ca-
margo

Faixa Azul
Moradora do Jardim Monza
Campeã da Categoria
Vice-campeã absoluto

- Luan Vinícius dos Santos Arante
Faixa Laranja
Morador do Guaraituba
Campeão da categoria

- Larah Vieira de Camargo
Faixa Amarela
Moradora do Jardim Monza
Campeã da categoria

- Andreia Cristine Oro
Faixa Roxa
Moradora do Rio Verde
Campeã da categoria
Campeã absoluto

- Bella Isadora Amazonas de 
Camargo

Faixa Amarela
Moradora do Jardim Monza
Campeã da categoria

- Lucas Oro Del Vigna
Faixa Azul
Morador do Rio Verde
Vice-campeão da categoria
Campeão Absoluto

recuperação vai se concluir e a 
gente vai poder voltar a trabalhar 
com mais agilidade”, esclareceu 
o coordenador.

Além do apoio da equipe mu-
nicipal de obras, o projeto conta 
também com uma parceria com 
o CEU das Artes, onde pessoas 
que cumprem penas alternativas 
completam as horas obrigatórias 
de trabalho com as equipes da 
Semec no projeto de revitalização 
dos espaços de lazer.

Um dos colaboradores que 
trabalha neste regime destaca que 
as atividades têm sido positivas, 
ressaltando a qualidade da equipe 
de trabalho e a importância que 
o projeto tem para a comunidade 
local.

Para Eduardo Faria, morador do 
Jardim Campo Alto, o trabalho de 
revitalização é de extrema rele-
vância, pois não só proporciona 
condições mais adequadas para 
a prática esportiva, mas também 
auxilia na recuperação dos espa-
ços públicos. Eduardo destaca 
que alguns espaços eram utili-
zados para consumo de drogas e 
outras atividades perigosas, mas 
que com as revitalizações feitas a 
comunidade local voltou a ocupar 
estes espaços.

“A nossa área estava abando-
nada há cerca de quatro anos já, 
sendo utilizada por dependentes 
químicos, o que afastava os 
moradores da região. Com a 
reforma da cancha, nós pudemos 
ver não só as crianças voltarem a 
se divertir no local, mas também 
os adultos, que vão em busca 
de qualidade de vida e saúde”, 
destacou o morador.

Essa percepção dos moradores 
é justamente a maior recompensa 
que os coordenadores do projeto 
têm ao concluírem cada uma das 
canchas. “É um trabalho árduo, a 
gente fica debaixo de sol, chuva, 
mas nós não paramos. Mesmo 
com o cansaço e com todas as ad-
versidades, é muito gratificante 
passar por uma cancha que estava 
abandonada e perceber a alegria 
das crianças brincando naquele 
local. Então eu só posso agrade-
cer ao Prefeito Hélder Lazarotto, 
ao vice, Professor Alcione, e ao 
Nilton, da Secretaria de Obras, 
pois sem o suporte de cada um 
deles isso não estaria aconte-
cendo. A ajuda deles tem sido 
fundamental”, ressalta Taxinha.

Com o apoio e a recepção 
positiva da comunidade, os 
coordenadores destacam que o 
projeto não só terá continuidade 
em novos espaços, como também 
passará a desenvolver novas 
ações, como o lançamento de 
eventos e competições de areia 
nos locais revitalizados.
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Se iniciou nesta semana a quarta 
edição da Campanha Sesc de 
Material Escolar e a população 
de todo o Paraná é novamente 
mobilizada e convidada a colo-
car a solidariedade em prática.
Além dos impactos sanitários 
causados pela pandemia da 
Covid-19, a redução dos pos-
tos de trabalhos e diminuição 
do poder de compra mostram 
reflexos também na aquisição 
dos itens básicos de uma lista 
de material escolar.
Desta maneira, a parceria pro-
movida entre o Sistema Feco-
mércio Sesc/Senac-PR com a 
Associação dos Notários e Re-
gistradores do Brasil (Anoreg), 

As obras da Rodovia dos 
Minérios (PR-092), entre 
Curitiba e Almirante Taman-
daré, atingiram mais de um ter-
ço do contrato neste início de 
2022. O Governo do Estado, 
por meio do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER/
PR), investirá mais de 90 mi-
lhões de reais para modernizar 
uma das rodovias estaduais 
mais importantes da Região 
Metropolitana de Curitiba.

A obra, que deve ser entre-
gue à população paranaense 
em novembro deste ano, terá 
novas pistas, marginais, dez 
pontes, quatro viadutos ou 
trincheiras uma passarela, 
barreiras do tipo New Jersey, 
calçadas e ciclovias em um 
trecho de 4,74 quilômetros.

“Esta rodovia tinha caído 
no esquecimento. Há 30 anos 
a população aguarda por essa 
duplicação, que iniciamos 
logo no nosso primeiro ano 
de governo. Será uma nova 
realidade, de mais desenvol-
vimento e atração de inves-
timentos, para essa parte da 
Região Metropolitana”, afir-
ma o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior. “A ideia é que 
esse trajeto fique mais seguro 
e mais rápido para as pessoas 
que utilizam a rodovia”.

Os destaques no canteiro 
de obra são as pontes e os 
viadutos que vão aumentar a 
capacidade da rodovia. Das 
dez pontes do projeto, sete 
estão prontas e três estão na 
fase inicial de implantação. 
Com relação aos quatro via-
dutos, dois estão prontos e 
os outros dois estão na fase 
final de fundação, sendo que 
em março começam a ser 
instalados.

O objetivo da empresa que 
está executando os trabalhos 
é liberar pequenos trechos da 
rodovia para circulação de 
veículos e calçadas e ciclo-
vias para a movimentação da 
população antes da entrega 
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Duplicação da Rodovia dos 
Minérios avança e obra já 
tem um terço completado

Sesc PR e parceiros lançam 
campanha para arrecadação 

de material escolar

Previsão de conclusão das obras é para o mês de novembro de 2022

Sindicatos Empresariais do 
Comércio, Câmara da Mulher 
Empreendedora e Gestora de 
Negócios (CMEG) e empresas 
do comércio busca atuar como 
ferramenta de transformação 
social, arrecadando materiais 
escolares que serão entregues 
a crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade 
e assistidas por instituições 
sociais de todo o estado cadas-
tradas no Sesc PR.
Podem ser doados para a 
campanha itens básicos como 
caderno, estojo, lápis, mochila, 
giz de cera, canetinha, borracha, 
cola e caneta, além de livros de 
literatura novos ou usados. As 

oficial da rodovia.
O Governo do Estado 

dividiu a duplicação da Ro-
dovia dos Minérios em dois 
projetos distintos. O segundo 
trecho, no perímetro urbano 
de Almirante Tamandaré, foi 
licitado no ano passado. A 
duplicação de 1,28 quilômetro 
terá um orçamento de R$ 50,7 
milhões.

O DER/PR deve emitir a 
ordem de serviço na primeira 
quinzena de fevereiro deste 
ano. Serão duas pistas de ro-
lamento de 3,60 metros cada 
em cada sentido, separadas 
por uma barreira central de 
concreto tipo New Jersey e 
acostamentos internos de 1 
metro de largura, além de 
acostamentos externos de 2,50 
metros de largura.

O projeto prevê a implan-
tação de uma interseção em 
desnível no entroncamento 
com a Rodovia do Calcário 
(PR-509), com dois viadutos 
paralelos e duas rotatórias. Em 
todo o trecho serão construí-
das vias marginais em ambos 
os lados, uma passarela, 
calçadas e ciclovias. A obra 
terá início no km 14,3, pouco 
antes da Avenida Colonial, 
e segue até o km 15,6, logo 
após o entroncamento com a 
Rua Lourenço Ângelo Buzato. 
O prazo de conclusão nesse 
segundo trecho é de 720 dias.

Com tráfego intenso, 
principalmente de veículos 
pesados,  a  Rodovia dos 
Minérios é a principal via 
de ligação de Curitiba a 
Almirante Tamandaré, Rio 
Branco do Sul, Itaperuçu 
e às cidades da região do 
Vale do Ribeira. Há algumas 
décadas as pistas simples já 
não suportam mais o trânsito, 
formado principalmente por 
caminhões que transportam 
minérios e seus derivados, 
conforme o próprio nome da 
rodovia sugere, como calcário 
e cimento.

doações podem ser feitas até o 
dia 18 de março.
Além das unidades do Sesc e 
do Senac em todo o Paraná, 
as doações também podem ser 
feitas nos cartórios participan-
tes e parceiros da campanha, 
nos sindicatos empresariais do 
comércio e nas empresas do 
comércio identificadas com 
cartazes da campanha.
Para 2022, os organizadores 
da esperam que a campanha 
supere os números alcançados 
em 2021, quando foram arre-
cadados 22.805 itens escolares, 
que beneficiaram mais de 35 mil 
estudantes de 205 instituições 
sociais paranaenses.

Cartaz da campanha ajudará a identificar os postos de coleta e doação dos materiais escolares
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Briga iniciou no bar e a 
vítima foi buscar uma arma de 
fogo. Os criminosos percebe-
ram a arma e entraram em luta 
corporal, tomaram a arma e 
executaram o indivíduo.

No final da noite de domin-
go (23), um homem foi morto 
no bairro Jardim Florença após 
ter entrado em confronto com 
outros indivíduos em um bar 
da região. Segundo a Polícia 
Civil, o crime ocorreu após 
uma discussão, onde a vítima 
teria entrado em luta corporal 
com os suspeitos, que toma-
ram sua arma e o executaram 
no local com cinco disparos 
de arma de fogo. Após a fa-

Na madrugada do úl-
timo sábado (22), um 
homem de aproximada-

Na noite de sábado (22), 
um homem foi executado por 
disparos de arma de fogo após 
sair da distribuidora da qual era 

Na última quinta-feira (27), 
Policiais Civis da Delegacia do 
Alto Maracanã prenderam um 
homem em flagrante pelo crime de 
tráfico de drogas. De acordo com 
a polícia, o homem agia em um 
local já bastante conhecido como 
área de tráfico, no Jardim Osasco.
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Próximo da passarela, homem 
é atropelado na BR-116

Dono de distribuidora é 
executado no Guaraituba

Polícia Civil prende em flagrante homem 
com grande quantidade de drogas

Após briga, homem é 
morto com a própria arma

Estrago feito no veículo após o acidente causado na rodovia

Polícia Militar também esteve no local para atender a ocorrência

talidade, os suspeitos fugiram 
em um Celta preto com destino 
incerto.

Na tarde de segunda-feira 
(24), policiais civis da Delega-
cia do Alto Maracanã efetua-
ram a prisão em flagrante de 
um dos envolvidos na morte do 
homem. O suspeito foi preso 
no bairro Cercadinho, área 
rural de Colombo, e confessou 
em interrogatório aos policiais 
ter participado do crime.

De acordo com os investi-
gadores, o suspeito preso foi 
o responsável por desarmar 
a vítima, enquanto o outro 
investigado segue sendo pro-
curado pela Polícia.

mente 30 anos morreu 
atropelado no km 15 da 
BR-116, próximo à pas-

proprietário na Rua Astorga, no 
bairro Guaraituba.

Segundo uma testemunha 
local, um homem teria ido ao en-

A equipe investigativa verifi-
cou que o suspeito interagia com 
frequência com várias outras pes-
soas, executando diversas trocas 
de maneira suspeita.

Diante disso, foi feita a abor-
dagem do indivíduo e com ele foi 
encontrada uma sacola com 80 

contro da vítima e efetuado mais 
de 10 disparos contra a vítima. 
Mesmo alvejado, o homem conse-
guiu correr, mas acabou morrendo 
enquanto tentava fugir por uma 
valeta próxima ao local do crime.

Segundo a Polícia Civil, a ví-
tima usava tornozeleira eletrônica 
e já tinha diversas passagens pela 
polícia. No local foram encon-
tradas várias cápsulas de pistola 
calibre 9mm.

Além disso, os responsáveis 
pela investigação afirmaram que 
existem diversas hipóteses sobre a 
causa do crime que serão investiga-
das e acompanhadas pelos policiais 
da Delegacia do Alto Maracanã.

sarela situada no bairro 
Vila Liberdade.

Segundo informações, 
ele teria pulado o canteiro 
da rodovia da Vila Zumbi 
dos Palmares para a Vila 
Liberdade, quando foi 
atingido por um veículo 
que trafegava no local.

O motorista prestou so-
corro à vítima e esperou a 
Polícia Rodoviária Fede-
ral chegar até o local para 
atender a ocorrência, sen-
do feito o teste bafômetro 
no condutor, que indicou 
resultado negativo.

pinos de cocaína e duas buchas de 
maconha, levando à sua autuação 
em flagrante. 

Ele foi encaminhado para o 
setor de carceragem da Delegacia 
do Alto Maracanã junto com as 
drogas apreendidas, onde perma-
necerá à disposição da Justiça.
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No início desta semana fo-
ram entregues 90 mil unidades 
do Cartão Comida Boa aos 
399 municípios do Paraná. O 
programa destina R$80 men-
sais para a compra de itens de 
necessidade básica a famílias 
em situação de pobreza. No 
entanto, cerca de um terço dos 
beneficiários ainda não fez a 
retirada e um levantamento 
mostra que 28 mil cartões ainda 
não foram desbloqueados.

O desbloqueio é feito auto-
maticamente após a entrega, o 
que significa que esses cartões 
sequer foram retirados  n o s 
Centros de Referência em 
Assistência Social (Cras) dos 
municípios. É suposto que 
algumas famílias mudaram de 
endereço ou simplesmente não 
têm conhecimento do progra-
ma, além de outras situações 
específicas. 

A assessora técnica do 
Departamento de Assistência 
Social, Bruna Samek, ressaltou 
a importância de manter atua-
lizado o Cadastro Único, que 
é utilizado como base para o 
benefício. “Um número expres-
sivo de usuários do Cadastro 
Único mudou de município e 
não atualizou seu domicílio. 
Eles entraram em contato 
conosco e já solicitamos uma 
segunda via que está sendo 
enviada para a cidade correta”, 
disse. 

“Muitas famílias vão rece-

Padres, pastores evangélicos, 
representantes das comunidades 
judaica e muçulmana, kardecis-
tas e membros de religiões de 
matriz africana participaram de 
um encontro com o secretário de 
Justiça, Família e Trabalho, Ney 
Leprevost, na última semana.

Entre os objetivos esteve a 
apresentação da minuta do proje-
to da Lei Estadual de Proteção à 
Liberdade Religiosa e Combate à 
Intolerância no Estado do Paraná. 
Além de proteger a liberdade 
religiosa, a proposta cria meca-
nismos administrativos contra 

Na última semana, a Azul 
Linhas Aéreas iniciou a operação 
de dez novos voos com destinos 
para o interior do Paraná. Todos 
conectam cidades do interior a 
Curitiba, como parte do Voe Pa-
raná, maior programa de aviação 
regional do país.

Os municípios de Cianorte, 
Telêmaco Borba, Arapongas, 
Campo Mourão, Apucarana, 
Guaíra, Francisco Beltrão, Corné-
lio Procópio, Umuarama e União 
da Vitória passaram a receber 
voos vindos da capital.

Essas operações serão reali-
zadas de três a quatro vezes por 
semana, feitas com a aeronave 
Cessna Gran Caravan, modelo 
utilizado pela empresa sub-regio-
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Autoridades recebem lideranças 
religiosas e discutem nova Lei de 

Combate à Intolerância

Companhia aérea inicia voos que 
ligam o interior do Paraná a Curitiba

90 mil Cartões Comida 
Boa são entregues em 

todo Paraná

Secretário Ney Leprevost esteve reunido com lideranças religiosas no início da semana

Dez novos voos sairão de cidades do interior para a capital paranaense

28 mil cartões ainda não foram retirados pelos beneficiários. Através do site da 
SEJUF, você pode conferir se tem direito ao benefício

ber agora a segunda via com 
as duas parcelas, outras foram 
atrás de procuração ou atualiza-
ram o nome do beneficiário para 
que alguém da família possa 
receber”, acrescentou Bruna. O 
benefício é voltado a famílias 
em situação de pobreza (renda 
familiar mensal, per capita, en-
tre R$ 100 e R$ 200) ou extrema 
pobreza (renda familiar mensal, 
per capita, de até R$ 100), que 
não são atendidas pelo Auxílio 
Brasil, do Governo Federal.

Pessoas com dúvidas se têm 
ou não direito ao Cartão Comida 
Boa, podem acessar o site www.
justica.pr.gov.br/comidaboa e 
inserir seu CPF para consultar 
se está habilitado para receber 
o benefício. Caso esteja, é só 
retirar o cartão no Cras mais 
próximo de sua casa. Esses 
locais também podem orientar 
pessoalmente os beneficiários. 
Em alguns municípios, também 
está sendo feita a busca ativa das 
famílias. Podem participar do 
programa estabelecimentos de 
qualquer porte, como pequenos 
comércios locais, mercearias e 
mercados. Os próprios usuários 
podem indicar os estabeleci-
mentos próximos à sua casa, 
através do site da empresa 
Greencard, que administra 
o cartão do programa; pelo 
WhatsApp (51) 99796-5759; 
pelo telefone (51) 3226-8999 ou 
pelo e-mail credenciamento@
grupogreencard.com.br. 

grupos que propagam discurso 
de ódio religioso e racial. O an-
teprojeto foi encaminhado para 
lideranças religiosas do estado 
para que elas possam contribuir 
com a proposta.

Após esse processo, será 
encaminhado para a Casa Civil 
e na sequência para os debates na 
Assembleia Legislativa.

Jorge Kibanazambi, estudio-
so das religiões de matrizes afri-
canas, afirma que essa vertente 
da fé encontra muito preconceito 
no País. “Temos sofrido muitos 
ataques. Terreiros são invadidos 

no Brasil todos os dias e a união 
de todas as religiões nos fortalece 
para que haja um entendimento 
maior da sociedade”, afirmou.

Um caso recente que chocou 
o Paraná foi o ataque à Mesquita 
Imam Ali, em Ponta Grossa, em 
novembro do ano passado, quan-
do um grupo arrombou a porta do 
templo e incendiou quadros com 
princípios da religião e um exem-
plar do Alcorão. Para o xeique 
Amir Hachem, a liberdade reli-
giosa precisa ser defendida pela 
sociedade. “Proteger a religião de 
cada um é proteger a liberdade 
das pessoas de manifestarem sua 
fé”, afirmou.

A lei estadual deve pre-
ver punições com multas para 
aqueles que cometerem atos de 
intolerância religiosa, de acordo 
com o Código Penal Brasileiro. 
A legislação nacional já indica 
que “escarnecer de alguém pu-
blicamente, por motivo de crença 
ou função religiosa; impedir ou 
perturbar cerimônia ou prática 
de culto religioso, vilipendiar 
publicamente ato ou objeto de 
culto religioso tem uma pena 
prevista de um mês a um ano de 
detenção e multa”.

nal da Azul, com capacidade para 
nove clientes por voo. 

A concretização destas ope-
rações faz parte da parceria do 
Governo do Estado com a Azul. 
Em outubro de 2021, executivos 
da companhia se reuniram com o 
governador Carlos Massa Ratinho 
Junior para anunciarem o acordo 
de expansão da malha aérea por 
todo o Paraná. Desde o final do 
ano passado, a empresa já co-
mercializa passagens para os dez 
novos destinos em todos os seus 
canais oficiais.

"As novas linhas são um salto 
na logística e na infraestrutura 
do Paraná. Com melhores con-
dições de deslocamento, mais 
empresários terão interesse em 

abrir negócios no nosso estado, 
gerando mais empregos e renda 
para os paranaenses. A chave do 
desenvolvimento é a integração 
entre os modais, investir além das 
rodovias. Estamos construindo o 
maior programa de aviação regio-
nal do País, conectando cidades de 
médio porte a qualquer canto do 
mundo e a Azul é parceira nessa 
iniciativa", destaca o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior.

Na cidade de Paranavaí, outro 
destino que será servido pela Azul 
Conecta, as operações devem 
ter início em março, após a con-
clusão de obras de melhoria na 
infraestrutura do terminal. Serão 
três voos semanais da cidade para 
Curitiba.
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Na última semana, o Governo 
do Paraná, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo (Sedest), lançou um pro-
grama para a instalação de colmeias 
de abelhas nativas sem ferrão nos 
parques urbanos do estado.

A ação faz parte do Poliniza Pa-
raná, programa que tem como obje-
tivo espalhar para 398 municípios 
os Jardins de Mel idealizados pela 
Prefeitura de Curitiba, replicando o 
projeto que promove a criação de 
abelhas nativas sem ferrão, respon-
sáveis pela polinização de cerca de 
90% das plantas brasileiras.

O foco é divulgar a implantação 
de colmeias como ferramenta de 
educação ambiental, mostrando 

No início desta semana, o 
deputado estadual Paulo Li-
tro oficializou a sua renúncia 
da presidência do diretório 
estadual do Partido da So-
cial Democracia Brasileira 
(PSDB). O parlamentar, que 
assumiu o cargo em maio de 
2019, destacou que ao longo 
de sua gestão foi realizado 
um trabalho com foco no 
fortalecimento dos diretórios 
municipais e que, devido a 
questões pessoais, julgou que 
era o momento de um novo 
ciclo se iniciar no partido.

“Oficializei a minha re-
núncia da presidência do 
diretório estadual do PSDB, 
função que assumi em maio 
de 2019. Durante esse pe-
ríodo, trabalhei em conjunto 
com lideranças e militantes 

O Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) publicou no 
Diário Oficial da União no dia 21 
de janeiro a aprovação do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) 
da Nova Ferroeste, executado pela 
Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe). O relatório 
possui mais de três mil páginas e 
estava em análise desde novembro, 
quando o Governo do Paraná pro-
tocolou o resultado final.

Uma nova publicação será feita 
pelo Ibama no Diário Oficial da 
União, indicando o início do prazo 
de 45 dias para a realização das 
audiências públicas. “Foi analisado 
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Paulo Litro renuncia à 
presidência do PSDB no Paraná

Nova Ferroeste tem Estudo de Impacto 
Ambiental aprovado pelo Ibama

Governo introduz colmeias 
de abelhas sem ferrão em 

parques urbanos do Paraná

Deputado justificou o pedido de renúncia por questões pessoais

Cada município deverá pensar em um espaço para receber o Poliniza Paraná
a importância e os benefícios dos 
serviços ecossistêmicos prestados 
pelos insetos, além de reintroduzir 
polinizadores nativos em seus 
locais de origem, pois muitos se 
encontram ameaçados de extinção.

O projeto surgiu de uma carta 
recebida de uma aluna do 3º ano da 
Escola Municipal Castro Alves, do 
município de São João, na região 
Sudoeste do Estado. A estudante 
estava desenvolvendo um projeto 
e fez um apelo para que a Sedest 
cuidasse das abelhas.

Cada município deverá pensar 
em um espaço para receber o Poli-
niza Paraná, segundo o secretário 
estadual de Desenvolvimento Sus-
tentável e Turismo, Márcio Nunes. 

do partido com o objetivo de 
promover o fortalecimento 
dos diretórios municipais; 
implantar programas de capa-
citação e realizar reuniões por 
todo o estado”, manifestou-se 
em nota.

Aliado do Governador 
Ratinho Jr., Paulo Litro é 
o segundo tucano a pedir 
desligamento de um cargo 
diretivo do partido desde que 
César Silvestri Filho deixou 
o Podemos para se filiar ao 
PSDB com a ideia de se lan-
çar candidato ao governo do 
Paraná na próxima eleição. 
Antes dele, o ex-prefeito 
de Ponta Grossa, Marcelo 
Rangel, também já havia 
se desligado do cargo de 
secretário-geral do diretório 
no Paraná.

se a forma de apresentação do EIA/
RIMA atende aos requisitos do 
órgão licenciador, e se está claro 
para compreensão da população”, 
explica o coordenador-geral do 
EIA/RIMA, Daniel Macedo Neto. 
“É nesse momento em que serão 
definidos os municípios. O Ibama 
vai avaliar o volume de inscrições 
e determinar os locais e as datas 
dos encontros de acordo com as 
regiões”.

O estudo foi realizado por uma 
equipe multidisciplinar com 150 
profissionais da Fipe, responsáveis 
pela coleta e análise dos dados. 
Biólogos e geólogos percorreram 
1.280 quilômetros para levantar 

informações sobre a fauna e flora, 
além de avaliar a qualidade da água 
nas bacias hidrográficas e do ar ao 
longo do traçado. O ofício também 
contém dados sobre o ruído, a for-
mação das cavernas, e os animais 
ameaçados de extinção. 

O projeto da Nova Ferroeste 
prevê a ampliação nos dois sentidos 
da ferrovia, que atualmente conta 
com 248 quilômetros de extensão 
entre Cascavel e Guarapuava. A 
obra pretende interligar mais 1.304 
quilômetros partindo de Maracaju, 
no Mato Grosso do Sul, com des-
tino a Paranaguá, no litoral para-
naense, além de um ramal para Foz 
do Iguaçu, formando o idealizado 
Corredor Oeste de Exportação ao 
longo de 49 municípios estaduais. 

De acordo com as pesquisas de 
viabilidade, a ferrovia promete a 
circulação de cerca de 38 milhões 
de toneladas de grãos e contêineres 
refrigerados no primeiro ano de 
operação plena. O empreendi-
mento deve ir a leilão na Bolsa 
de Valores de São Paulo (B3) no 
segundo trimestre desse ano, com o 
valor de R$ 29,4 bilhões estimados. 
O vencedor do leilão vai executar a 
obra e explorar o trecho por 70 anos.

“Fora a polinização, tem o aspecto 
turístico, que pode ser muito ex-
plorado nas propriedades através 
desses jardins. O Paraná hoje está 
com mais de 100 parques urbanos 
em construção e nesses parques 
é obrigatório a implantação dos 
jardins de mel”, afirmou. “Tenho 
certeza de que a partir do momento 
que o município conhecer o projeto, 
isso vai gerar um apego. E é esse 
apego que nós queremos transmitir 
para as futuras gerações”.

A equipe técnica da Sedest e 
Prefeitura de Curitiba vão promo-
ver, em parceria, capacitações aos 
municípios que receberão o Poli-
niza Paraná. O objetivo é ensinar 
a fazer a manutenção das casinhas 
das abelhas, bem como trabalhar a 
educação ambiental com os insetos.

O projeto terá investimento 
inicial de cerca de R$ 7 mil, com 
recursos da Sedest, para a instala-
ção das caixas, placas e colmeia. 
Pela cooperação, a prefeitura ficará 
responsável pela manutenção, por 
meio de limpeza e conservação das 
caixas. Entre as espécies disponi-
bilizadas no projeto para o Chapéu 
do Pensador, por exemplo, estão a 
Guaraipo, que está na lista de espé-
cies ameaçadas de extinção; Jataí; 
Mandaçaia; Mirim e Manduri. O 
mel produzido pelas abelhas não 
será comercializado.

A onda de altas temperatu-
ras por todo o mapa do Paraná 
vai ser substituída pela frente 
fria que chega ao estado nesta 
quinta-feira (27). O aumento 
da umidade já trouxe maior 
sensação de abafamento na 
quarta-feira (26), já com a ocor-
rência de chuvas em algumas 
regiões durante a tarde.

Com a chegada da frente 
fria que se aproxima pelo ex-
tremo sul do País, o tempo fica 
instável, as chuvas terão acu-
mulados significativos e, por 
consequência, as temperaturas 
ficam mais amenas.

“Nesta quinta-feira a apro-
ximação de uma nova frente 
fria reforça a condição de 
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Após dias de calor intenso, 
frente fria traz clima ameno e 

chuvas para o Paraná
tempo instável sobre o Paraná. 
São esperadas pancadas de 
chuva fortes, com raios e não 
se descarta até a ocorrência 
de vendavais e de granizo. O 
calor ameniza de forma bem 
expressiva”, informa a previsão 
do Sistema de Tecnologia e 
Monitoramento Ambiental do 
Paraná (Simepar).

A previsão do tempo do 
Simepar já indica a diferença 
esperada para os termômetros. 
Em Curitiba, por exemplo, que 
registrou 33,1° C no último 
domingo, a temperatura mais 
alta registrada na cidade desde 
setembro de 2020, deve chegar 
à máxima de apenas 16° C neste 
sábado.
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