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O primeiro mês de 2022 
passou voando e nós já 
vamos nos aproximando 

do período favorito dos festeiros 
e foliões de plantão: o Carnaval. 
Contudo, assim como foi no ano 
passado, neste ano as tradicionais 
festas foram canceladas, adiadas 
ou adaptadas para o contexto da 
pandemia, a fim de diminuir a 
exposição da população ao risco 
de contaminação. Durante o mês 
de janeiro pudemos perceber os 
impactos causados pelas festas 
e reuniões de final de ano, que 
acentuaram o número de casos 
confirmados em todo o país. Por 
isso, não adianta que somente as 
autoridades tomem alguma atitude 
neste momento, é necessário tam-
bém que todos pensem no coletivo 
de uma maneira geral, mantendo 
os cuidados necessários para que 
enfim possamos voltar a festejar. 
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EDITORIAL

Valor com Propósito

A redução do IPI e seu impacto nas cidadesARTIGO

ARTIGO

Querido leitor, nessa semana 
vamos falar sobre como você, 
sua família e/ou empresas po-
dem contribuir para o desen-
volvimento do terceiro setor.
Muito se fala por aí da im-
portância do terceiro setor para 
a sociedade brasileira, e é mes-

Nesta semana alguns veículos 
da imprensa noticiaram uma 
eventual análise do Governo 
Federal em reduzir, e até zerar, 
o Imposto Sobre Produtos In-
dustrializados, o conhecido IPI. 
A redução deste imposto ficou 
muito conhecida no passado, 
em especial no governo Lula, 

mo! Mas qual é o nosso papel 
como cidadãos responsáveis e 
empresas privadas? Como po-
demos contribuir para que essa 
importante parte da economia 
continue a ajudar a suprir as 
necessidades não atendidas, em 
sua integralidade, por parte do 
governo?
A palavra de ordem é engaja-
mento! Engajamento é empen-
ho em uma causa. Outro fato 
interessante é que a palavra 
também significa comprome-
ter-se, empenhar ou contratar. 
Mas como fazer o engajamento 
acontecer e gerar impacto? 
Uma empresa engajada e ciente 
da sua responsabilidade social 
está constantemente envolvida 
em iniciativas sociais. Iniciati-
vas sociais podem ser entendi-
das como doação de dinheiro, 
de imposto, de tempo/horas 
de trabalho do colaborador 
para desempenhar um trabalho 
social, ações de mobilização 

em 2012, quando, com a justifi-
cativa de estimular a economia, 
a redução do IPI fez com que 
o preço dos automóveis caísse 
em média 10%.
Longe de querer analisar gov-
ernos, seus créditos e deméri-
tos, até porque é indiscutível a 
importância de que governos 
busquem maneiras de estim-
ular a economia, é preciso 
compreender os impactos de 
tais ações e, principalmente, a 
importância de criar políticas 
públicas que busquem diminuir 
ao máximo os impactos negati-
vos causados por elas. 
Digo isso, pois a redução do 
IPI gerou um aumento expres-
sivo no número de automóveis. 
Segundo o IBGE, no ano de 
2012, o país possuía cerca de 
76 milhões de veículos. Em 
2020 este número saltou para 
107 milhões. 
Na época – lembre-se que es-
tamos falando de 2012 – se-
gundo cálculos da Associação 
Nacional dos Fabricantes de 

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

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

dos colaboradores, clientes e 
fornecedores, parcerias com 
ONGs para desenvolvimento 
de trabalho administrativo sem 
custo, a fim de ajudar no profis-
sionalismo da organização. 
Ações voltadas às áreas de 
saúde, assistência social, cul-
tura, fomento à educação e à 
moradia, são exemplos de enga-
jamento. Estas podem ser volta-
das tanto para o público inter-
no, colaboradores e familiares, 
quanto para o externo, como 
para a comunidade na qual a 
empresa está inserida, fornece-
dores e terceiros.
Enquanto as empresas en-
volvem toda sua rede em ações 
sociais, nós cidadãos podemos 
também contribuir com muitas 
iniciativas de engajamento cole-
tivo. Embora a doação em din-
heiro seja a forma mais divul-
gada e de certa forma, também 
muito importante para as insti-
tuições, destaco que a doação 

Veículos Automotores – An-
favea, a renúncia fiscal (valor 
que o governo deixa de arreca-
dar com a redução do imposto) 
foi de aproximadamente R$ 8,3 
milhões por dia. Em valores 
atualizados seria algo em tor-
no R$18,4 milhões por dia ou 
R$6,7 bilhões por ano.
Obviamente a aquisição de um 
automóvel pela população é 
algo muito positivo. Todos têm 
o direito de adquirir o tão son-
hado carro novo ou usado. Mas 
é evidente que nossas cidades 
não estavam preparadas para 
isso, assim como são claros 
os impactos causados por tais 
medidas. Nossas cidades estão 
literalmente travadas, conges-
tionadas, engarrafadas, en-
tre diversos outros adjetivos 
possíveis, e isso tem impacto 
direto na vida das pessoas. Es-
tamos demorando mais para 
chegar no trabalho, na escola, 
no serviço e no nosso retorno 
para casa.
E infelizmente, grande par-

de talento, como uma apresen-
tação teatral, dança e artes em 
geral, doação de conhecimento, 
ajudando determinada institu-
ição na parte fiscal, tributária ou 
jurídica, por exemplo. Também 
se reconhece muito o esforço 
de campanhas de doação de 
alimento e/ou itens de higiene, 
eventos revertidos para organi-
zação e até mesmo fazer no dia 
do seu aniversário, uma festa 
solidária, abrindo mão de um 
presente para que seja repassa-
do para bons projetos.
No final das contas é isso que 
precisamos engajamento social 
e entendermos que somos mui-
to mais fortes quando juntamos 
muitas pessoas de bem, com 
empresas sociais e instituições 
sérias que fazem a diferença!
E você, já faz ou conhece pes-
soas e empresas que tem en-
gajamento social?  Conta pra 
gente! contato@valorcomprop-
osito.com.br

te disso ocorreu pela falta de 
investimentos no transporte 
coletivo. Veja, se você investe 
R$6,7 bilhões para tornar o car-
ro mais atrativo e não investe 
nada no transporte coletivo, 
obviamente as pessoas irão 
abandonar os sistemas públicos 
e buscar ao máximo adquirir o 
carro próprio. O resultado é que 
temos hoje sistemas abandona-
dos, sucateados, velhos e inefi-
cientes. Paramos no tempo. 
Isso acaba gerando uma bola 
de neve sem fim, pois nossos 
sistemas não são atrativos. Nin-
guém gosta de andar de ônibus. 
Anda por obrigação. E na pri-
meira oportunidade irá adquirir 
um carro próprio para fugir 
deste sistema.  
A redução do IPI foi e é algo 
muito importante principal-
mente na geração de empregos, 
mas o investimento no trans-
porte coletivo das nossas ci-
dades não pode ser marginal-
izado e infelizmente, no estado 
em que chegamos, é urgente.

E EM FEVEREIRO, 
TEM CARNAVAL?

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 AEQ - ALIANÇA ELETROQUIMICA LTDA. - CNPJ 03.535.330/0004-12 torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de 
Operação para armazenamento de equipamento bélico pesado, exceto veículos de combate, a ser implantada na Estrada do Monte 
Alegre s/n, em Quatro Barras/PR. “
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Comandante-Geral da PM visita o 22º BPM em Colombo

TCE aponta necessidade de ajustes em licitação para contratação de 
serviços de limpeza pública em Colombo

Prefeito Hélder Lazarotto esteve reunido com o Coronel Hudson e apresentou as 
demandas do município

Além do Prefeito de Colombo e das autoridades militares, esteve presente no evento a Vereadora Dolíria Strapasson, representante 
do Poder Legislativo Municipal

No início da semana, o Tri-
bunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR) expediu uma 
medida cautelar que interrompe 
o processo de licitação feito pela 
Prefeitura de Colombo para a con-
tratação de serviços de limpeza 
pública, no valor máximo de R$ 
19.592.254,08, pelo período de 
12 meses.

O motivo foi uma suposta irregu-
laridade em relação à ausência, no 
edital do certame, de orçamento 
com planilhas de custos unitários 
estimados. A medida cautelar foi 
concedida por despacho do con-
selheiro Artagão de Mattos Leão, 

Na manhã da última quarta-
-feira, o Comandante-Geral da 
Polícia Militar no Paraná, Co-
ronel Hudson Leôncio Teixeira, 
visitou as instalações do 22º 
Batalhão de Polícia Militar em 
Colombo, onde esteve reunido 
com o comandante da unidade 
e autoridades municipais.

A visita teve como objetivo 
estabelecer contato do Alto 

em 20 de janeiro, e homologada 
por meio da Sessão Virtual do Tri-
bunal Pleno do TCE-PR realizada 
em 26 de janeiro.

O TCE-PR acatou uma represen-
tação formulada por uma das em-
presas em face da Concorrência 
Pública promovida pela Prefeitura 
de Colombo. A licitante afirmou 
que o instrumento convocatório 
estava incompleto, pois não con-
templava no seu texto ou anexos 
sobre o orçamento estimado em 
planilhas de quantitativos e preços 
unitários.

Ao expedir a medida cautelar, 
Artagão afirmou que, aparente-

Comando da PM com a tropa 
do 22º BPM, que apresentou 
as demandas e necessidades 
relacionadas às atividades do 
Batalhão.

Além da reunião entre os 
policiais, o Coronel Hudson 
conversou também com o Pre-
feito Hélder Lazaratto e com a 
Vereadora Dolíria Strapasson, 
representante do Poder Legis-

lativo Municipal no evento, 
tratando sobre questões que 
busquem uma resolução nos 
problemas de segurança pública 
do município.

Dentre as principais neces-
sidades apontadas estão a 
situação do déficit de efetivo, 
que o Comandante da PM 
afirmou que será mitigada em 
breve, com a abertura da nova 

escola de formação de soldados 
prevista para o final do semes-
tre; e também no reforço com 
novas viaturas, que substituirão 
veículos antigos por outros zero 
quilômetro. Além disso, o Coro-
nel Hudson destacou que existe 
a possibilidade de aquisição do 
imóvel do 22º BPM, que hoje é 
locado pelo Governo Estadual.

A partir das conversar, a PM 
vai traçar um diagnóstico da 
situação da região para assim 
estabelecer medidas e ações que 
busquem o reforço das ações de 

policiamento na cidade.
Por fim, o Coronel Hudson 

agradeceu à comunidade co-
lombense pela forma como 
apoia e recebe os policiais mili-
tares, destacando a importância 
da população no desenvolvi-
mento das atividades da Polícia: 
“Eu agradeço à comunidade e 
convido todos a se aproxima-
rem cada vez mais da PM e que 
registrem suas ocorrências, pois 
nosso planejamento e operações 
são pautadas em estatísticas”, 
concluiu o Comandante-Geral.

mente, houve violação às disposi-
ções de artigos da nº 8.666/93, que 
trata sobre licitações e contratos. 
De acordo com o conselheiro, o 
texto exige a presença, no edital de 
licitação, de orçamento estimado 
em planilhas de quantitativos e 
preços unitários

O conselheiro ressaltou que 
realmente não há no edital e 
seus anexos planilha de custos 
para justificar o valor máximo 
pretendido e os valores unitários. 
Ele destacou que o documento 
faltante é imprescindível para 
atestar a viabilidade e a exequi-
bilidade dos preços ofertados, 

além de ser necessário para au-
xiliar na eventual repactuação de 
preços e para a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato.

O relator frisou que o Tribunal 
de Contas da União e o próprio 
TCE-PR têm jurisprudência 
consolidada em relação à obri-
gatoriedade de que os processos 
licitatórios sejam instruídos com 
orçamento detalhado em plani-
lhas que expressem a composição 
de todos os custos unitários dos 
serviços pretendidos.

Por fim, o relator determinou a 
citação do município, para ciên-

cia e cumprimento da liminar, e 
a sua citação e dos responsáveis 
pela licitação, para que apresen-
tem defesa no prazo de 15 dias. 
Os efeitos da cautelar perduram 
até que seja tomada decisão de 
mérito no processo, a não ser 
que a liminar seja revogada antes 
disso.

Procurada pela reportagem, a 
Prefeitura de Colombo informou 
que os serviços de limpeza públi-
ca não serão impactados e que a 
licitação ainda não foi publicada, 
já que ajustes e correções serão 
feitos para aí sim efetivar a pu-
blicação do processo licitatório.
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Aulas da rede municipal terão início no dia 14 de fevereiro

Vacinação infantil avança em Colombo Meio Ambiente resgata 
ave nativa da região

Em reunião com profissionais da educação, Prefeitura definiu as medidas de prevenção a serem tomadas na retomada das aulas e 
apresentou os novos uniformes para 2022

Animal foi encontrado na região do Atuba com uma das asas quebrada

Atendimento exclusivo, abertura de novos postos e mutirões aos finais de semana são 
algumas das medidas adotadas pela Secretaria de Saúde na imunização das crianças

Na última terça-feira, a Prefei-
tura de Colombo e a Secretaria 
de Educação promoveram um 
encontro com a equipe de di-
retores de Escolas e Centros 
Municipais de Educação In-
fantil (CMEI’S) no auditório 

da Regional Maracanã. O obje-
tivo do evento foi de definir as 
medidas de segurança a serem 
adotadas para a programação 
de retorno às aulas durante a 
pandemia da Covid-19.

Na ocasião, o prefeito Helder 

Lazarotto destacou que a ad-
ministração municipal tomará 
conta dos investimentos neces-
sários para a educação na busca 
constante pela qualidade de en-
sino na cidade. “Trabalharemos 
para atender as demandas, pois 

queremos garantir às nossas 
crianças uma educação com 
qualidade”, destacou o prefeito.

Segundo o secretário de edu-
cação e vice-prefeito, Professor 
Alcione, as atividades serão 
retomadas a partir do dia 14 de 
fevereiro. “É uma alegria imen-
sa reencontrar meus colegas 
para tratar de um assunto tão 
importante e que nos proporcio-
nará garantir maior eficiência 
no retorno das nossas aulas", 
disse o secretário.

Os diretores das escolas mu-
nicipais, eleitos no dia 24 de 
novembro de 2021, e os novos 
diretores dos centros munici-
pais de educação infantil foram 
empossados de seus cargos em 
um ato simbólico através da 
reunião.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Educação de Co-
lombo (SEMED), tudo indica 
que o retorno será presencial. 
A certeza será concretizada até 
o início das aulas por meio da 
Secretária de Saúde do Estado 
(SESA). Para a diretora de 
educação, Luciane Dala Valle, 
Colombo está preparada para o 
ensino presencial, escalonado 

Na última semana, a equipe de 
proteção animal da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente realizou 
o resgate de um Gavião Carijó, 
ave nativa da região de Colombo.

O animal foi salvo após o recebi-
mento de uma denúncia feito por 
um morador da região do Atuba. 
Na realização do recolhimento 

Iniciada no dia 18 de janeiro, a 
campanha de vacinação infantil 
contra a Covid-19 avança a passos 
largos em Colombo. O processo de 
imunização começou atendendo 
as crianças acamadas, imunos-
suprimidos, com deficiências ou 
comorbidades, mas agora, com 
pouco mais de duas semanas, já 
estão sendo feitas as aplicações 
de doses nas crianças a partir de 8 
anos, com ou sem comorbidades.

Para que a campanha fosse agi-

e remoto. 
“Essa reunião foi essencial 

para alinhar as ações que serão 
aplicadas no ano letivo. Nossos 
diretores são os líderes nas es-
colas e CMEI’s. Esse momento 
é para frisar que a Secretaria 
está aqui para ajudar, auxiliar e 
prepará-los para que 2022 seja 
um ano de muitas conquistas 
para a educação da nossa ci-
dade”, acrescentou a diretora. 

Durante o encontro, a Se-
cretaria de Educação também 
apresentou o novo uniforme 
escolar que será distribuído aos 
alunos matriculados nas esco-
las municipais e nos CMEI’s. 
O kit de uniforme é composto 
por camisetas de manga curta, 
camiseta de manga longa, short 
e saia para as meninas, bermuda 
para os meninos, calça, blusa, 
meias, par de tênis e mochila. 

Os pais dos alunos que op-
tarem pelo uso do uniforme 
antigo poderão fazê-lo sem 
problemas. Conforme informa-
ções repassadas pela SEMED, a 
entrega do kit escolar, contando 
com o material didático para 
alunos e professores, ocorrerá 
até o fim de fevereiro. 

do gavião, constatou-se que o 
animal estava com uma das asas 
quebradas.

O Instituto Água e Terra (IAT) foi 
acionado e na sequência a ave foi 
encaminhada para o Hospital da 
Universidade Federal do Paraná, 
onde será atendido e recuperado 
para que possa retornar à natureza.

lizada, as 25 Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) do município 
estão empenhadas no processo 
de imunização, além das uni-
dades do Fátima, Guaraituba e 
Osasco terem os seus horários de 
funcionamento estendidos até às 
19h para que uma parcela maior 
da comunidade também pudesse 
ser atendida.

Além disso, mutirões de vacina-
ção estão sendo realizados aos fi-
nais de semana, com a abertura de 

pontos específicos que funcionam 
exclusivamente para a aplicação 
dos imunizantes. O CAPS Osas-
co, por exemplo, foi um desses 
pontos de vacinação, e desde o 
último final de semana se tornou 
mais uma unidade exclusiva para 
a aplicação das vacinas.

De acordo com o último boletim 
epidemiológico publicado pela 
Prefeitura de Colombo no dia 2 
de fevereiro, mais de quatro mil 
crianças entre 5 e 12 anos já foram 
vacinadas, enquanto pouco mais 
de 21 mil adolescentes de 12 a 
17 anos também já receberam a 
primeira dose.

Antes de levar as crianças aos 
postos de atendimento, é necessá-
rio atualizar o cadastro delas nas 
unidades de saúde da cidade. Além 
disso, a declaração de autorização 
que antes era exigida não é mais 
obrigatória, desde que a criança 
vacinada esteja acompanhada 
dos pais ou de algum responsável 
legal. Em situações diferentes 
disso, se mantém a necessidade 
do preenchimento do formulário, 
que pode ser acessado pelo site 
da Prefeitura ou preenchido dire-
tamente nos locais de vacinação
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No último final de semana tive a 
oportunidade de estar presente na 
inauguração do restaurante Dona 
Cirema, no Santa Gema. Ao som 
de muita música boa e ao lado de 
pessoas especiais, saboreei uma 

deliciosa feijoada, prato que será 
servido todos os sábados no horário 

do almoço.

Nos dias 17, 18 e 19 de 
fevereiro, o nosso amigo 
Régis Vieira Mercer irá 
participar do Mister Las 
Américas, um dos mais 

importantes concursos de 
beleza do continente. Ele 
será nosso representante 
no evento e carregará a 

responsabilidade de também 
ser o anfitrião da atividade 

que será realizada em 
Curitiba.

Com mais de 14 anos 
atuando na área, nós já 

sabemos de todo o talento 
e dedicação que ele possui, 

sendo a escolha perfeita para 
representar não só o Paraná, 

mas todo o Brasil neste 
grandioso evento.

A você, desejo toda a sorte e 
sucesso do mundo em mais 

este concurso!

Feliz aniversário, 
Dolíria! Que o 
brilho de sua 

vida busque no 
céu a essência 

da luz da vitória, 
para espalhar 

em seu caminho 
otimismo, 
esperança, 

compreensão, 
coragem e 

determinação 
para continuar a 
vencer. Parabéns!

Parabéns, 
Sidinei! Que 
a esperança, 
a alegria de 
viver, a paz 
e a saúde 

sejam dádivas 
renovadas 

em sua vida 
hoje e que se 
estendam por 
todo o ano. 
Felicidades!

Registro da equipe de cozinheiras do Dona Cirema, as 
responsáveis pelos saborosos pratos servidos no restaurante

Ao lado dos amigos Carlos Roberto Urio e Alex Henry Padilha 
Molina, donos do restaurante Dona Cirema, que muito bem me 

receberam no seu novo negócio. Muito sucesso e prosperidade aos 
dois nesta empreitada!

Inauguração do restaurante
 Dona Cirema

Régis Vieira representa
 o Paraná no 

Mister Las Américas

Dolíria Strapasson 04/02

Sidinei Campos 02/02

Social
Zoleide
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Restaurante Dona Cirema 
é inaugurado em Colombo

Acesso Saúde 
divulga calendário de 
campanhas para 2022

Restaurante conta também com ambiente para apresentações musicais

Costela e outros assados são servidos 
aos domingos no Dona Cirema

Frango aberto na grelha e “choripan boliviano” são opções exclusivas 
de assados nos finais de semana

Os moradores do Santa Gema 
ganharam uma nova opção de 
lazer e gastronomia no bairro: o 
restaurante Dona Cirema, novo 
estabelecimento que servirá 
para todos os colombenses um 
delicioso cardápio de pizzas na 
parte da noite, além de assados 
e pratos típicos feitos aos finais 
de semana.

O Dona Cirema surgiu com o 
objetivo de oferecer aos clientes 
um ambiente familiar, com um 
cardápio diferenciado, onde as 
pessoas poderão usufruir de 
uma comida de qualidade e 
integrar em um espaço seguro 
e que também ofereça uma boa 
opção não só para os moradores 
de Colombo, mas também de 
outras regiões.

Os empresários Carlos Roberto 
Urio e Alex Henry Padilha Mo-
lina, donos do novo empreendi-
mento, falaram sobre o negócio: 
“A região é carente desse tipo 
de comércio, então resolvemos 
abrir esse negócio com a propos-
ta de oferecer algo diferenciado, 
conciliando um ambiente agra-
dável, música de qualidade e 
um cardápio variado que sirva 
como opção de lazer para toda 

O grupo Acesso Saúde, 
sistema nacional de atendi-
mento médico e odontoló-
gico sem mensalidade para 
a população que não possui 
um plano de saúde, anunciou 
o calendário de campanhas 
do ano de 2022. O objetivo 
é oferecer um planejamento 
anual de ações a serem rea-
lizadas nas unidades com 
foco no cuidado da saúde dos 
nossos clientes e na captação 
de novos negócios. 
Segundo Antônio Carlos 

Brasil, CEO e fundador do 
grupo, as campanhas fo-
ram criadas com base nos 
programas preventivos já 
existentes. "A ideia é que 
cada franqueado aproveite 
as campanhas (bimestrais ou 
mensais) para atrair novos 
clientes, movimentar sua 
unidade e ganhar espaço na 
mídia local com a divulgação 
da ação junto aos veículos 
de comunicação da região, 
a exemplo de jornais, sites, 
rádios e TVs", explica Brasil.
O primeiro mês contará 

com a campanha "Programa 
Saúde Ocular", voltada para 
a importância da saúde da 
visão. Será feito uma ava-

O Acesso Saúde é um sistema 
de nacional de atendimento mé-
dico e odontológico sem men-
salidade para a população que 
não possui um plano de saúde. 
Fundada em abril de 2000, na 
cidade de Colombo, a empresa 

a comunidade”, afirmou Urio.
“O projeto começou numa 

conversa entre a gente. Parte do 
local e da estrutura já existia, 
então começamos a conversar 
pra tentar fazer alguma coisa 
diferente, criando um ambiente 
familiar, onde o pessoal possa 
vir com a família para se sentir 
seguro e comer uma comida boa, 
feita com carinho e com amor”, 
completou Alex.

Inauguração
O novo restaurante foi inaugu-

rado no último final de semana, 
servindo uma deliciosa feijoada 
no almoço de sábado (29). Já 
no domingo (30), o espaço foi 
aberto para a venda de carnes 
assadas no grill, como costela, 
frango, cupim e um exclusivo 
e saboroso pão assado com 
linguiça.

Já no período da noite, o Dona 
Cirema serve um variado cardá-
pio de pizzas, com opções de 
rodízio ou delivery. De acordo 
com Alex, os comentários ini-
ciais sobre o restaurante foram 
positivos: “O cardápio agradou 
muita gente, que elogiou não só 
a variedade de pratos, mas tam-
bém a qualidade das refeições 

servidas. O objetivo é aumentar 
ainda mais as opções daqui pra 
frente, definindo quais serão os 
carros-chefes do restaurante, de 
acordo com o gosto da clientela”, 
afirmou.

Espaço para música
Os empresários já se conhe-

cem há mais de dois anos e se 
aproximaram pela ligação que 
têm com a música, já que se re-
uniam com frequência para tocar 
juntos. Essa conexão musical é 
uma das características que será 
adotada pelo restaurante, que 
além do cardápio variado, abrirá 
espaço para que artistas locais 
se destaquem e apresentem os 
seus projetos.

“Futuramente vamos fazer 
um festival de música local, 
com foco em músicas autorais 
de artistas da região para in-
centivar e divulgar o trabalho 
desse pessoal”, revelou Urio, 
ao mencionar um dos projetos 
futuros para o restaurante.

Serviço
Restaurante Dona Cirema
O restaurante conta com um 

amplo espaço interno e externo 
para o atendimento dos clientes, 
contando com decks de madeira 
para refeição ao ar livre, mesa de 
sinuca, ambiente propício para 
apresentações musicais e uma 
área para a realização de eventos.

Endereço: Rua José Stra-
passon, 631 – Santa Gema | 
Colombo

Contato: (41) 99999-2113 e 
99999-1532

Funcionamento: Diariamen-
te, das 19h às 23h, com rodízio 
e delivery de pizzas. Nos finais 
de semana, o restaurante abre 
às 11h, servindo feijoada aos 
sábados e assados no domingo.

liação para checar possíveis 
falhas refrativas na visão do 
paciente que possam prejudi-
car a sua acuidade visual. Se-
gundo dados da Organização 
Mundial de Saúde, cerca de 
50 milhões de brasileiros so-
frem algum tipo de distúrbio 
da visão. Deste número, 60% 
dos casos são de cegueira e 
deficiência visual.
Porém, se fossem tratados 

com antecedência, poderiam 
ter sido evitados. "Daí a 
importância de diagnosticar 
previamente qualquer irre-
gularidade ou deficiência e o 
exame de auto refração é um 
grande aliado no diagnóstico 
precoce de pacientes com 
algum tipo de deficiência 
visual", salienta o executivo.
"Após a avaliação, caso seja 

verificada a necessidade do 
uso de óculos ou de ajuste 
do grau existente, o médico 
poderá indicar o grau e tipo 
de lentes ideais para garantir 
uma visão limpa e eficiente 
para o indivíduo", finaliza 
Brasil. 
As campanhas começarão 

em janeiro de 2022 e finaliza-
rão em dezembro. Conheça 
o calendário completo.

conta com um portfólio de mais 
de 30 especialidades médicas e 
oferecem mais de 1.200 tipos 
de exames, serviços odontoló-
gicos, centro de vacinação, psi-
cologia, nutrição, fisioterapia, 
fonoaudiologia e tratamentos.
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Agências do Trabalhador oferecem mais de 11 mil 
vagas de emprego no Paraná

Paraná é o maior estado da região 
Sul na geração de empregos

Com sanção do governador, Paraná passa 
a ter o maior piso salarial do Brasil

Somente Curitiba e Região Metropolitana contam com mais de 1.500 vagas ofertadas

Os novos salários variam de R$ 1.617 a R$ 1.870, a depender da categoria profissional

As 216 Agências do Traba-
lhador do Paraná estão ofere-
cendo 11.545 oportunidades 
de emprego nesta semana. 
Esse é um recorde no núme-
ro de vagas disponíveis com 
carteira assinada.

De acordo com um levanta-
mento do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), divulgado no dia 31 de 
janeiro, o Paraná gerou 172.636 
novos empregos formais, quar-
to melhor resultado do Brasil e 
primeiro da Região Sul no ano 
da retomada da economia. Esse 
número representa 6,3% do 
total de vagas criadas no País, 
que ao todo somou cerca de 2,7 
milhões de vagas criadas. 

Segundo os dados da pes-
quisa, o Paraná esteve à frente 
de Santa Catarina (167.854) e 
Rio Grande do Sul (140.281), 
ficando atrás apenas de São 
Paulo (814.035), Minas Gerais 
(305.182) e Rio de Janeiro 
(178.098). As 172 mil vagas 
geradas no Estado representam 
mais do que a soma dos sete 
estados do Norte do Brasil 
(154 mil). 

“Apesar do combate duro 
com a pandemia, nunca dei-
xamos o Paraná estagnado. 
Com a confiança da iniciativa 
privada, investimentos públi-
cos, programas sociais e de 
desburocratização, além da 
oferta de crédito, a economia 
respondeu no momento em 
que mais precisava. Essa re-
tomada nos empregos ajuda a 
impulsionar todos os setores 
(comércio, serviços e indústria). 
Agora, com esse novo cenário, 
queremos crescer ainda mais 
em 2022”, disse o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior.

Este é o melhor resultado des-
de 2014. Segundo a Secretaria 
de Estado da Justiça Família e 
Trabalho (Sejuf), com base no 
Caged, o Paraná esteve acima 

Na última segunda-feira, 
o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior sancionou o 
Decreto 10.137/2021, que fixa 
os novos valores do salário-
-mínimo regional. O novo piso 
salarial passa a valer desde 
já, mas com o pagamento re-
troativo a 1º de janeiro. Este 
ano, o reajuste foi de 10,16%, 
o que equivale a 100% do 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC).

A Lei sancionada pelo gover-
nador em dezembro já previa 
a aplicação integral do INPC, 
um dos principais índices que 
medem o valor da inflação ao 
ano. Os novos salários variam 
de R$ 1.617 a R$ 1.870, a 
depender da categoria profis-
sional. Estes valores foram 
definidos no início do ano 
pelo Conselho Estadual de 
Trabalho, Emprego e Renda 
(Ceter), que é composto por 
representantes dos emprega-
dores, da classe trabalhadora 
e do Governo do Estado. 

Somente em Curitiba e 
Região Metropolitana são 
1.574 postos de trabalho 
disponíveis. Entre os car-
gos ofertados, destacam-se 
as profissões auxiliar de 
logística, auxiliar de linha 

de produção, operador de te-
leatendimento e atendente de 
lanchonete. Há também vagas 
para início imediato, como 
pedreiro, analista de mar-
keting, analista de recursos 
humanos, encarregado de bar 
e restaurante e churrasqueiro. 

Os profissionais com cur-
so superior, tecnólogo ou 
técnico, que já se formaram 
ou ainda estão se formando, 
podem contar com um serviço 
adicional pela Agência do 
Trabalhador de Curitiba. O 
Master Job Paraná – Central 
de Vagas Específicas, é um 
setor voltado a captação 
de vagas em empresas para 
atender pessoas com essas 
características, que procuram 
uma oportunidade de empre-
go formal. 

“Muitas pessoas terminam 
a faculdade ou ainda estão 

da marca de cem mil postos 
abertos com carteira assinada 
somente seis vezes. O número 
de empregos gerados no ano 
passado é quase 492% superior 
ao total de oportunidades em 
2020, mesmo com a pandemia. 

Pelo quinto ano consecutivo 
os saldos de empregabilidade 
foram positivos. Em 2017 
foram abertas 7.740 vagas no 
Paraná, número que saltou para 
38.131 em 2018 e passou para 
48.306 em 2019, o que mostra 
um índice de desenvolvimento 
promissor no Estado e consecu-
tivamente na economia. 

“Ao longo do ano passado 
buscamos novos investimentos. 
Em três anos, são quase R$ 100 
bilhões em novas plantas fabris 
e empreendimentos de turismo 
e comércio no Estado. Boa parte 
ainda não reflete em empregos 
diretos porque as obras estão 
em andamento, como o maior 
frigorífico suíno da América 
Latina, em Assis Chateau-
briand. Ou seja, a expectativa 
é a melhor possível para os 
próximos anos”, acrescentou 
o governador.

A geração de empregos é 
consistente em todas as cida-
des paranaenses. Na ponta da 
intermediação para o mercado 
de trabalho, a referência é a rede 
de Agências do Trabalhador, 
que semanalmente auxilia a po-
pulação em busca de emprego. 
O balanço consolidado de 2021 
mostra que 367 municípios ter-
minaram o ano com saldo posi-
tivo na abertura de novas vagas, 
um crescimento expressivo na 
busca pelo desenvolvimento 
socioeconômico. 

“A garantia do maior piso 
salarial regional do País foi 
intermediado pelos técnicos 
da nossa equipe e houve muita 
compreensão entre os traba-
lhadores e os representantes 
das empresas, que tiveram 
um diálogo construtivo, trans-
parente e colaborativo em 
torno do reajuste”, salienta o 
secretário estadual da Justi-
ça, Família e Trabalho, Ney 
Leprevost. “É uma conquista 
extremamente positiva para 
os trabalhadores do Paraná e 
também para as empresas, por-
que com um mínimo regional 
mais elevado que em outros 
estados também geramos 
mais recursos para economia, 
é mais dinheiro que entra no 
comércio, na indústria e no 
setor de serviços”.

O Paraná atingiu a marca 
histórica de 1,5 milhão de 
empresas ativas, registrando 
um crescimento de 6,82% no 
ano de 2021. Os indicadores 
refletem em mais de 170 mil 

vagas de trabalho ocupadas 
em 2021, colocando o Estado 
na posição de quarto maior do 
Brasil na geração de empregos 
durante esse período.

“O reajuste do piso é um com-
promisso do nosso governo em 
valorizar os trabalhadores e é 
feito de forma muito democrá-
tica”, afirmou o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior. 
“Essa valorização vai aumen-
tar o poder aquisitivo dos 
trabalhadores, se refletindo 
na retomada da economia. O 
salário-mínimo do Paraná é 
um exemplo nacional”.

Na primeira categoria, vol-
tada aos serviços agropecuá-
rios, florestais e da pesca 
(grupo 6 da Classificação 
Brasileira de Ocupações), o 
salário-mínimo passa para 
R$ 1.617,00 (R$ 7,35 por 
hora). A segunda abrange os 
trabalhadores de serviços ad-
ministrativos, vendedores do 
comércio em lojas e mercados 
e em serviços de reparação e 
manutenção (grupos 4, 5 e 9 
da Classificação Brasileira de 
Ocupações), que terão piso 
de R$ 1.680,80 (R$ 7,64 por 
hora).

A terceira faixa é válida aos 
operários da produção de 
bens e serviços industriais 
(grupos 7 e 8 da Classificação 
Brasileira de Ocupações), 
que receberão a partir de R$ 
1.738,00 por mês (R$ 7,90 por 
hora). Finalmente, o grupo 4 
envolve os técnicos de Nível 
Médio (grupo 3 da Classifica-
ção Brasileira de Ocupações), 
cujo salário-mínimo é R$ 
1.870,00 (R$ 8,50 por hora)

estudando e precisam traba-
lhar, mas as vezes não sabem 
por onde começar a procura. 
Vamos oferecer essa orienta-
ção e principalmente captar 
as vagas disponíveis, tanto 
para emprego para pessoas 
com curso superior como 
para estágio”, explica o se-
cretário de Justiça, Família e 
Trabalho, Ney Leprevost. “A 
política de atração de novas 
empresas e a qualificação dos 
nossos trabalhadores, através 
de programas como o Car-
retas do Conhecimento, por 
exemplo, ajudam o Estado a 
oportunizar vagas de emprego 
e fazer essa intermediação 
com a sociedade. A cada se-
mana buscamos gerar novas 
transformações de vida aos 
paranaenses”, acrescentou o 
secretário. 

Os interessados devem 

buscar orientações entrando 
em contato com a Agência 
do Trabalhador de seu mu-
nicípio. Para evitar aglome-
ração, a sugestão é para que 
o atendimento seja feito com 
horário marcado no site da 
Secretaria de Justiça, Família 
e Trabalho.

Os profissionais interes-
sados nas vagas de curso 
superior ou técnico devem 
procurar o setor Master Job 
Paraná – Central de Vagas 
Específicas na Agência do 
Trabalhador de Curitiba (Rua 
Pedro Ivo, 503 – Centro) ou 
enviar currículo pelo What-
sApp (41) 3883-2211. Para 
o empregador ofertar vagas 
basta entrar em contato pelo 
WhatsApp (41) 3883-2211 
ou ligar para (41) 3883-2216, 
(41) 3883-2221 ou (41) 3883-
2233.
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Academia de Colombo é referência na prática do jiu-jitsu

Com a disseminação de referên-
cias às artes marciais na cultura 
que nos rodeia, a prática destes 
esportes tem se popularizado no 
Brasil cada vez mais. Dentre as 
diversas modalidades de lutas, uma 
das que mais se destaca é o jiu-jitsu, 
impulsionada principalmente pelo 
alcance do UFC no mundo todo.

Nesta, que é a maior competição 
de artes marciais mistas do mun-
do, o jiu-jitsu sempre esteve bem 
representado, principalmente por 
atletas brasileiros, que trouxeram 
ainda mais visibilidade ao esporte, 
atraindo mais lutadores para a 
modalidade.

Em Colombo não é diferente, 
com a prática sendo cada vez mais 
difundida na cidade. Por todo o 
município existem espaços e aca-
demias destinados à introdução 
e desenvolvimento da modalida-
de. Um exemplo é a Academia 
Checkmat Colombo, localizada no 
Guaraituba, que se destaca não só 
pelo fortalecimento do esporte, mas 
também pelo ótimo retrospecto nas 
principais competições.

Sob o comando do professor 
Leandro Santos, mais conhecido 
como Laco, o espaço se tornou 
referência na prática do jiu-jitsu, 
com conquistas que engrandecem 

não só os nomes da academia e dos 
atletas, mas da cidade de Colombo 
de uma maneira geral.

Só no ano passado, a academia 
conquistou importantes títulos 
locais e regionais, como a Copa 
Strong, realizada em Santa Cata-
rina, a Copa Antonina  além 
das diversas etapas do Campeonato 
Paranaense da modalidade. O iní-
cio de 2022 também se mostrou 
promissor, já que, no final de 
janeiro, a equipe da Checkmat 
Colombo conquistou importantes 
resultados na 1ª etapa do principal 
torneio estadual.

Para o professor Leandro Santos, 
não é somente a rotina intensa de 
treinos que garante os bons resul-
tados alcançados, mas também 
o empenho e o espírito de união 
dos atletas: “O comprometimento 
deles ajuda muito. Eu percebo 
que os atletas estão sempre muito 
focados e felizes, mas eu acredito 
que o diferencial da nossa equipe 
seja a união, não só entre a gente, 
mas também com a nossa matriz”, 
ressalta Laco.

No próximo dia 20, a academia 
disputará a segunda etapa do Cam-
peonato Paranaense, que será rea-
lizada em Curitiba, no Ginásio do 
Tarumã. O professor afirmou que a 

equipe estará presente no evento e 
convida toda a população local para 
torcer pelos nossos representantes. 
“Espero que a gente consiga a 
continuar trazendo resultados posi-
tivos para a nossa cidade. Esforço, 
dedicação e treinamento não vão 
faltar”, afirmou o professor.

Esporte é saúde
Além dos benefícios à saúde 

trazidos pela prática esportiva, 
as artes marciais desenvolvem 
também atributos de bem-estar e 
disciplina, além de funcionarem 
como meio de proteção pessoal e 
de fortalecimento emocional.

Estudos mostram que esportes de 
contato em geral, como o jiu-jitsu, 
ajudam a diminuir os níveis de 
estresse do corpo, e estimulam 
habilidades psicológicas como 
autocontrole, confiança, resistência 
emocional e autoconhecimento.

Para a atleta Sabrina Padilha Vaz 
de Vieira, os benefícios são vários: 
“O mais difícil é o primeiro passo, 
mas depois que você começa, é 
difícil parar, porque traz muitos 
benefícios. Emagrecimento, au-
todefesa, combate à depressão e 
ansiedade, tudo isso é desenvolvido 
com a prática do esporte. Eu digo 
com certeza que a melhor hora do 

meu dia é quando eu estou aqui 
treinando”, destaca a lutadora.

Para todas as idades
Diferente do que muita gente 

pensa, o jiu-jitsu é um esporte sem 
barreiras, oferecendo espaço para 
atletas de todas as idades, tamanhos 
e com diferentes características. 
Essa pluralidade pode ser eviden-
ciada no rol de atletas da Checkmat, 
que conta com lutadores de todas as 
faixas etárias, desde os mais jovens 
até os já mais experientes.

A pequena Larah Vieira Camar-
go, por exemplo, é uma das mais 
jovens lutadoras da academia, com 
apenas 9 anos de idade, mas já 
com um histórico vitorioso e uma 
experiência admirável na modali-
dade. Ela já treina há cinco anos e 
afirma que a prática costuma trazer 
um misto de sensações. “Dá um 
pouco de medo ao participar das 
competições, mas é emocionante 
poder subir no pódio e conquistar 
uma medalha”, afirma a atleta.

Na outra ponta da linha, o atleta 
Wesley Sena, de 55 anos, é o luta-
dor mais experiente da academia, 
tendo iniciado os treinamentos na 
modalidade há pouco mais de dois 
anos. Ele destaca que não tem idade 
certa para a prática do jiu-jitsu e 
que a troca com os atletas mais 
jovens é importante também para 
o desenvolvimento pessoal.

“Eu sempre tento incentivar 
aqueles que têm medo por conta 

da idade. Muita gente pensa que 
nós vamos para a academia para se 
machucar, mas a verdade é bem di-
ferente. O que nós aprendemos aqui 
é a arte suave do jiu-jitsu, a desen-
volver a humildade e a disciplina, 
criando amigos que nós honramos 
no tatame”, ressalta Sena.

Apoio
Apesar da importância e dos 

benefícios trazidos pela prática 
do jiu-jitsu, o esporte ainda é 
deixado de lado se comparado às 
outras modalidades. Custos com 
uniformes, taxas de inscrição, 
transporte e alimentação são alguns 
dos exemplos de despesas geradas 
no desenvolvimento dos atletas de 
alto nível.

Na última etapa do Campeonato 
Paranaense, a equipe da Checkmat 
conseguiu o apoio da Secretaria 
Municipal de Esportes, Cultura, 
Lazer e Juventude (Semec) com 
o transporte até Guaratuba para a 
disputa da competição, mas ainda 
existem necessidades de suporte e 
incentivo à modalidade.

“Nós temos muitos campeonatos, 
muitas competições, mas a maioria 
das pessoas não tem condições de 
poder participar de tudo. Então 
seria importante ter um apoio maior 
das autoridades, de empresários e 
da comunidade para fortalecer ain-
da mais o nome do nosso município 
nas competições”, destaca o atleta 
Giulliano Del Vigna.
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Entre títulos, medalhas e cinturões, Checkmat Colombo é destaque nas principais competições do jiu-jitsu (Foto - Divulgação/Checkmat)

Na 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu 2022, a academia esteve no lugar mais alto do pódio em diversas categorias Prática do jiu-jitsu traz benefício físicos, psicológicos e sociais aos atletas praticantes
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CEU das Artes oferece 
aulas gratuitas de 

Muay Thai e Capoeira

Estão abertas as 
inscrições para o 
Bolsa Atleta 2022

Os interessados poderão se inscrever nas duas modalidades oferecidas

O Centro de Artes e Espor-
tes Unificados, em Colombo, 
por meio de uma parceria 
com a Academia de Luta 
Brazilian Dream e o Grupo 
Sonho e Liberdade, está ofe-
recendo aulas de Muay Thai e 
Capoeira para a comunidade 
do município. 

Os interessados deverão 
ter idade entre 8 e 14 anos 
para o Muay Thai. Já para as 
turmas de capoeira, a idade 
mínima é de 8 anos e sem 
restrição de idade máxima. 
As atividades serão minis-
tradas toda segunda-feira 
pela manhã, das 10h às 11h, 
e nas sextas-feiras, das 16h 
às 17h. Serão apenas vinte 
alunos por turma. 

Atenção atletas colomben-
ses! Desde o último dia 31, es-
tão disponíveis as inscrições 
para o Bolsa Atleta 2022. Os 
atletas que tenham interesse 
em participar do projeto 
deverão se inscrever até o 
próximo dia 18 de fevereiro 
de 2022, através do site ht-
tps://www.gov.br/cidadania/
pt-br/acoes-e-programas/
bolsa-atleta. 

Para ter acesso ao sistema 
do Bolsa Atleta, todos os can-
didatos elegíveis devem se 
cadastrar no portal único do 
Governo Federal. Com a se-
nha criada, o atleta terá acesso 
ao sistema do programa por 
meio da área de inscrições da 
página no endereço eletrôni-
co acima mencionado. Já com 
acesso na área restrita, os 
interessados poderão efetuar 
a inscrição e enviar a docu-
mentação necessária.

A disponibilidade de acesso 
pelo portal busca garantir 
uma maior facilidade aos 
candidatos no momento da 
inscrição e no envio de do-
cumentos, sem a necessidade 
de uma ida presencial até os 
Correios. 

As inscrições podem ser 
realizadas pela internet, 
através do link divulgado 
pelas páginas do Facebook 
da Prefeitura Municipal de 
Colombo e do CEU das Ar-
tes. A inscrição é totalmente 
gratuita e os alunos podem 
escolher as duas atividades. 
O Centro de Artes e Es-

portes Unificados (CEU 
das Artes) de Colombo foi 
fundado com o objetivo de 
integração de atividades 
recreativas voltadas à co-
munidade, como práticas de 
esporte, lazer e cultura; ser-
viços sociais e qualificação 
para o mercado de trabalho. 
O local conta com um 

Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), 
playground, quadra polies-
portiva coberta, uma horta 
comunitária, pista de skate 
para iniciantes, salas mul-
tiuso, biblioteca, telecentro, 
auditório – com cinema e 
teatro, além de academia ao 
ar livre.

O CEU das Artes tem o 
investimento do Governo 
Federal e é um projeto da 
Prefeitura de Colombo por 
meio das secretarias de Es-
porte, Cultura, Lazer e Ju-
ventude; Assistência Social, 
Educação e Planejamento, 
Orçamento e Gestão; estando 
localizado na Rua Professora 
Otília de Souza Ferrarini, 
855, no Jardim Eucaliptos.

Pelo sistema digital, o can-
didato poderá fazer o acom-
panhamento dos processos 
de análise e concessão do 
benefício. A publicação da 
lista de contemplados no 
novo edital do Bolsa Atleta 
está prevista para ocorrer na 
primeira quinzena de abril.
Instituído em 2005, o Bol-

sa Atleta é um programa de 
patrocínio individual dos 
atletas de alto rendimento 
que obtêm bons resultados em 
suas modalidades nas princi-
pais competições nacionais e 
internacionais.

A lei que estabeleceu o 
programa estipula que os 
atletas beneficiados podem 
receber valores que variam 
entre R$370 e R$15 mil, 
dependendo da categoria e 
dos resultados apresentados 
nas competições. Em janeiro 
deste ano, a Comissão do 
Esporte da Câmara dos De-
putados aprovou um projeto 
de lei que reajusta os valores 
do programa, mas o texto 
ainda está em análise pelas 
Comissões de Finanças e Tri-
butação, e de Constituição, 
Justiça e Cidadania da casa.
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Restauração prepara Teatro Guaíra para 
intensa pauta de espetáculos em 2022

Aluna de Dança do Teatro Guaíra representa 
o Brasil no Youth America Grand Prix

Em fevereiro, Biblioteca Pública 
oferta filmes, oficinas e jogos para 

crianças; veja a programação

Shows, concertos e apresentações. Reformas no Guairão buscam atender a agenda 
cheia de eventos do espaço

Aluna da Escola de Dança Teatro Guaíra vai representar Brasil em competição inter-
nacional de dança nos Estados Unidos

Biblioteca Pública oferece sessões de cinema gratuitas, contação de histórias e oficinas 
artísticas para a criançada da região

O Teatro Guaíra está passando 
por uma reforma na parte técnica 
de suas instalações para receber 
o público e a agenda cheia de 
espetáculos em 2022. O palco 
do Guairão está sendo restaurado 
pela primeira vez desde 1974. 
A técnica utilizada permite a 
conservação do piso original do 
auditório e o investimento do 
Governo do Estado é de cerca 
de R$ 600 mil.

Elementos cênicos, como 
varas, bambolinas e rotundas, 
também estão sendo trocados. 

Esses equipamentos ajudam a 
montar cenários para shows, 
peças de teatro e balés.

As novas aquisições seguem 
modernas regras de segurança 
e possuem proteção antichamas. 
O sistema de ar-condicionado do 
Guairão também passou por uma 
reforma em 2021 para ampliar 
a capacidade de ventilação e 
circulação do ar no contexto da 
pandemia de Covid-19.

Além dos bastidores, os cama-
rins do Guairão estão passando 
por um remodelamento na parte 

elétrica – luminárias, tomadas e 
chuveiros.

No Guairinha foram reforma-
das as 16 varandas (espécie de 
passarela em cima do palco), 
antes eram de madeira, agora 
são de aço. Essa obra se soma 
à modificação completa dos 
camarins realizada em 2020.

“Estamos modernizando os 
bastidores para que os artistas 
tenham as ferramentas para 
criar excelentes espetáculos. 
São elementos de bastidores que 
fazem a diferença na qualidade 
do que o público vê”, diz Monica 
Rischbieter, diretora-presidente 
do Teatro.

O produtor Áldice Lopes ex-
plica que é um remodelamento 
completo da caixa cênica, que 
vai permitir um ajuste fino 
nos cenários dos espetáculos. 
Os materiais são mais leves, 
aveludados e com proteção 
contra incêndios. “A reforma 
é importante para a preserva-
ção do patrimônio. O Guaíra é 
como uma casa, um organismo 

vivo, os artistas e equipe técnica 
circulam a todo momento, por 
isso a manutenção constante é 
vital”, diz.

As reformas atuais se somam 
a outras realizadas na última 
década e são parte de um projeto 
de preservação da memória e da 
arquitetura do Teatro Guaíra. Em 
2015, as plateias do Guairão e 
Guairinha passaram por obras 
de restauro pela primeira vez.

Os auditórios foram restaura-
dos, adaptados e modernizados. 
As obras contemplaram a troca 
de cortinas e carpetes, revitaliza-
ção dos banheiros e restauração 
das poltronas. Tudo foi feito 
após a realização de um extenso 
estudo para que não houvesse 
alteração nos aspectos técnicos 
e acústicos dos auditórios.

A pauta de espetáculos no 
Teatro Guaíra deve ser intensa 
em 2022. Os eventos desmar-
cados e represados em função 
da pandemia serão remarcados 
para este ano. Já há reserva de 
datas para bandas internacionais, 

A Biblioteca Pública do Paraná 
(BPP) preparou uma programa-
ção especial para as crianças no 
mês de fevereiro. As atividades 
incluem sessões de cinema, 
oficinas de trabalhos manuais, 
contações de histórias e jogos 
de RPG.

Todas as atividades são pre-
senciais e gratuitas. Protocolos 
sanitários como o uso obrigatório 
de máscaras, o distanciamento 
social e a higiene das mãos com 
álcool seguem sendo obedecidos.

De segunda a sábado ocorre 
a Hora do Conto, com sessões 
diárias de contação de histórias 
na seção infantil da biblioteca. O A Escola de Dança do Teatro 

Guaíra (EDTG) terá uma bailarina 
na final mundial do Youth America 
Grand Prix (YAGP), um das com-
petições de balé mais importantes 
do cenário da dança. De 2009 até 
agora, a Escola não tinha repre-
sentantes para essa premiação. O 
evento será em abril deste ano, em 
tampa, nos Estados Unidos. 

“É a realização de um sonho. 

como o pianista francês Richard 
Clayderman e os australianos 
The Ten Tenors.

Os corpos artísticos do Teatro 
Guairão também terão um ano 
movimentado. A expectativa 
é que o Balé faça quatro tem-
poradas de apresentações sob 
o comando de Luiz Fernando 
Bongiovanni, novo diretor do 
BTG. Ele é o coreógrafo res-
ponsável pelos maiores sucessos 
recentes da companhia, como 
O Lago dos Cisnes e Carmen, 
e promete grandes balés com 
sucesso de público para 2022.

A Orquestra Sinfônica do Pa-
raná inicia em 2022 um projeto 
de concertos com composito-
res consagrados e outro com 
canções populares. A Escola de 
Dança também fará duas gran-
des apresentações anuais, além 
de ampliar a participação em 
competições e mostras nacio-
nais. Além disso, o Teatro Guaíra 
seguirá com a presença nas redes 
sociais, transmitindo de forma 
digital os eventos presenciais.

evento ocorre em três horários de 
segunda a quinta: às 11h, 15h e 
16h30. Já nas sextas e sábados, as 
sessões ocorrem somente às 11h.

Após os horários da Hora 
do Conto, são promovidas as 
oficinas de trabalhos manuais, 
que oferecem minicursos com 
propostas artísticas para os pe-
quenos.

Os fãs de cinema também serão 
contemplados, já que semanal-
mente ocorrem sessões de cinema 
gratuitas e com distribuição de pi-
poca para o público. Os filmes são 
exibidos todas as sextas-feiras, a 
partir das 14h30, no auditório da 
biblioteca.É muito recompensador ver o 

fruto do meu trabalho. Alcançar 
isso depois de um momento tão 
conturbado, ensaiando em casa, 
sem espaço adequado. Voltar ao 
palco com essa conquista foi mais 
especial ainda! Consegui dar mais 
valor ao simples fato de estar no 
palco”, afirma Ana Júlia.

Todo o treinamento de Ana e a 
criação coreográfica foram feitos 

de forma online em 2021, devido 
à pandemia de coronavírus, tendo 
duração média de cinco horas por 
dia. Para chegar à final do YAGP, 
a bailarina passou por quase 12 
meses competindo nas etapas 
regional e nacional. Até abril, ela 
seguirá um intenso período de 
preparação.

Para Patrícia Otto, coordenadora 
da EDTG e autora da coreografia 
Interface, que Ana apresentou na 
final sul-americana, a participação 
da aluna na premiação dos EUA 
é a coroação do trabalho diário 
desenvolvido pela Escola. “É um 
peso diferente pelo contexto da 
pandemia. Foi um trabalho virtual 
bastante árduo”, disse Patrícia. 

O Youth America Grand Prix é 
a maior competição internacional 
de balé e programa de bolsas de 
estudos sem fins lucrativos do 
mundo, aberto a alunos de dança 
de todas as nacionalidades, de 9 a 
19 anos de idade. Desde 1999, o 
evento concedeu mais de US$ 3 
milhões em bolsas para as princi-
pais escolas de dança do mundo. 

Siga-nos no Instagram
@jornaldecolombo
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Revitalização da cancha da Praça Alessandra Marchi, na Vila Zumbi dos Palmares
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O Município de Pinhais, na 
Região Metropolitana de 
Curitiba, deverá providenciar 
a recuperação de área de pre-
servação ambiental no Parque 
Histórico de Curitiba, danifica-
da a partir do despejo irregular 
de águas pluviais contamina-
das. A decisão é da 4ª Vara da 
Fazenda Pública de Pinhais, 
que atendeu pedido feito em 
ação civil pública ajuizada pelo 
Ministério Público do Paraná.
Iniciada em 2010, a apuração 
da Promotoria de Justiça de 
Proteção ao Meio Ambiente de 

O Complexo de Saúde Peque-
no Cotolengo irá continuar 
com o tradicional “Churrasco 
do Pequeno Cotolengo” no 
ano de 2022. O evento acon-
tecerá no próximo domingo, 
6 de fevereiro, porém, em 
decorrência ao aumento no 
número de casos da Covid-19, 
o churrasco estará disponível 
apenas na modalidade retirada 
no balcão.
O tradicional evento retor-
nou às atividades no mês de 
setembro do ano passado, no 
formato de retirada dos pedi-
dos, lançado como uma forma 
de manter o evento e também 
proporcionar uma maior 
segurança para apoiadores e 
assistidos pela instituição.
“Sentimos que ainda não é o 
momento de retornarmos com 
o churrasco presencial, tendo 
em vista o aumento do número 
de casos da Covid em Curiti-
ba. Nós não tivemos nenhum 
óbito entre nossos assistidos 
desde o início da pandemia, 
e queremos garantir que eles 
continuem seguros”, afirmou 
o diretor-presidente da Orga-
nização, Padre Renaldo Lopes.
A venda do churrasco está 
acontecendo pelo aplicativo 
móvel “Pequeno Cotolengo”, 
cujo download pode ser feito 
via Apple Store ou Google 

Os servidores da prefeitura 
de Araucária, na Região Me-
tropolitana de Curitiba (RMC), 
anunciaram na última quarta-
-feira que entrarão em greve 
a partir do próximo dia 7. Os 
manifestantes pedem reajus-
tes de acordo com a correção 
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Servidores de Araucária anunciam 
entrar em greve na próxima semana

Justiça condena Município de 
Pinhais por despejo irregular em 
área de preservação de Curitiba

Churrasco do Pequeno 
Cotolengo tem data marcada 

para o mês de fevereiro

Além da paralisação, haverá protestos em frente à prefeitura da cidade

Curitiba foi feita a partir do re-
cebimento de informações da 
Câmara Municipal da capital, 
que identificou a ocorrência 
de crime ambiental cometido 
pela Prefeitura de Pinhais, que 
vinha despejando águas plu-
viais daquele município, com 
esgoto e detritos, na região do 
Parque Histórico de Curitiba 
– também conhecido como 
Parque Histórico da Vilinha 
–, às margens do Rio Atuba.
Com a sentença, o Município 
de Pinhais deverá garantir a 
realocação da rede de dre-

Play. A compra é realizada 
virtualmente pelo aplicativo 
e a retirada acontece no Pe-
queno Cotolengo do Paraná, 
presencialmente, a partir das 
11h. Os kits de churrasco 
serão limitados, mas podem 
ser garantidos pela compra 
antecipada via aplicativo do 
Pequeno Cotolengo ou pre-
sencialmente no dia.
Os preços para a compra do 
churrasco são: carne - R$70, 
risoto - R$25 e maionese por 
R$20. Os itens são vendidos 
separadamente, sendo que 
o cliente pode optar por um 
item ou por todos. O churrasco 
completo custa R$115 e serve 
até três pessoas.
O Complexo de Saúde Pe-
queno Cotolengo atua no 
acolhimento e atendimento 
especializado de pessoas com 
deficiências múltiplas em 
situação de risco, abandono 
familiar e também asilados 
hospitalares. Os assistidos 
residem no complexo, onde 
recebem abrigo, alimentação, 
atendimentos de saúde e rea-
bilitação, educação especial 
e muito carinho. Inspirada na 
obra de São Luis Orione, a 
sede localizada em Curitiba 
iniciou suas atividades em 
1965 e atende atualmente 230 
pessoas.

da inflação, reajuste no vale 
alimentação, recomposição de 
18% e aumento linear de R$ 
500 incorporados aos salários. 
A decisão foi tomada em assem-
bleia ocorrida na terça-feira (1), 
convocada pelo Sindicato dos 
Servidores de Araucária (Sifar).

nagem das águas pluviais 
irregularmente despejadas em 
Curitiba, com a instalação, no 
prazo de um ano, de sistema 
substitutivo à atual estrutura. 
Além disso, a decisão judicial 
determina que o Município 
de Pinhais deixe de lançar 
qualquer substância indevida 
na localidade e apresente e 
execute Plano de Recuperação 
Ambiental, aprovado pelo 
Instituto Ambiental do Paraná, 
com o objetivo de minorar 
as consequências dos danos 
causados.

Dentre outras medidas, Pinhais terá que apresentar e executar o plano de recuperação ambiental do local 

Para prevenir funcionários e pacientes, tradicional churrasco do Cotolengo será 
servido somente no formato de retirada no balcão

A reunião ocorreu de manei-
ra híbrida, com a presença de 
funcionários no formato online 
e presencial, concentrado cerca 
de 200 trabalhadores no evento 
que sucumbiu na decisão. A gre-
ve foi aprovada por unanimida-
de e na próxima segunda-feira 
os servidores vão se reunir às 
8h, em frente à prefeitura como 
forma de protesto.

Segundo o Sifar, já foram 
marcados outros encontros 
para discutir a pauta, mas to-
dos foram cancelados. “Já são 
mais de 950 dias de salário e 
vale-alimentação congelados, 
enquanto cidades vizinhas, 
com arrecadações menores que 
Araucária, já concederam os 
reajustes”, criticou, em nota, 
o Sifar.
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O Instituto Água e Terra (IAT) 
divulgou na última quarta-feira o 
balanço da terceira força-tarefa 
realizada nesta temporada de 
verão para identificar irregula-
ridades no período da piracema, 
caça ilegal e desmatamento. As 
fiscalizações ocorreram entre os 
dias 25 e 30 de janeiro.

As equipes percorreram 16 
municípios da região Noroeste 
do Estado e apreenderam 930 
metros de redes, 89 anzóis 
de galho, 12 molinetes, nove 
carretilhas, duas tarrafas, 11 
caniços, 12 espinhéis e 27 varas 
telescópicas.

Também foram identificadas 
três construções de casas de 
veraneio de forma irregular em 
ilhas do Rio Paraná, em Área de 
Preservação Permanente (APP). 
A situação foi encaminhada pelo 
IAT ao Ministério Público do 
Paraná. Além disso, um pescador 
amador foi abordado nas mar-
gens do Rio Paraná e autuado 
no valor de R$ 1.340,00.

“Foram cinco dias de ope-
ração em que nossos fiscais 
percorreram trechos de forma 
embarcada e por terra. Como 
estamos no período da piracema, 
a pesca irregular foi o foco dessa 
operação”, afirmou o gerente de 
Monitoramento e Fiscalização 
do IAT, Álvaro Cesar de Góes. 
“A piracema começou no dia 1º 
de novembro de 2021 e vai até 
o dia 28 de fevereiro de 2022”.

As ações envolveram os 

Na manhã da última quarta-
-feira, a equipe de fiscalização 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente deu início a uma ope-
ração conjunta com a Guarda 
Municipal e a Polícia Civil para 
combater e tomar devidas provi-
dências sobre os furtos de cabos 
de energia e de telefonia que 
têm ocorrido com frequência no 
município.

A ação foi iniciada após o re-
cebimento de inúmeras denúncias 
encaminhadas para a Secretaria 
de Meio Ambiente e a Guarda 
Municipal. O objetivo é inibir a 
atividade criminosa de furto e o 
impacto ambiental com a queima 
dos fios e comercialização deles 
de maneira ilegal à empresas de 
reciclagem localizadas na cidade. 

De acordo com o Coordena-
dor de Fiscalização e Controle 

Na última quarta-feira, uma 
situação inusitada aconteceu 
durante o turno de serviço do Sol-
dado Eli Anderson Rosa Mendes, 
do 22º Batalhão de Polícia Militar, 
localizado em Colombo.

Enquanto participava de uma 
audiência por videoconferência, 
um veículo entrou na unidade 
para solicitar socorro aos policiais 
presentes no local. O primeiro 
contato ocorreu com o Soldado 
Mendes, que constatou que uma 
criança de apenas quatro meses 
de idade havia se afogado com 
leite materno e necessitava de 
atendimento urgente.

Prontamente, o militar execu-
tou os procedimentos de desafo-
gamento que salvaram a vida do 
pequeno bebê. Quando as equipes 
do SIATE chegaram no batalhão, 
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Operação conjunta combate furto 
de cabos de energia e de telefonia

Policial interrompe 
audiência virtual para 

salvar criança de afogamento

Força-tarefa do IAT percorre 
16 municípios para combater 

crimes contra a piracema

Sete anos de diferença e uma mesma história: policial do 22º BPM salva a vida 
de crianças do afogamento

A piracema começou no dia 1º de novembro de 2021 e vai até o dia 28 de 
fevereiro de 2022

municípios de Barbosa Ferraz, 
Campo Mourão, Diamante do 
Norte, Engenheiro Beltrão, 
Fênix, Floresta, Itambé, Ivatu-
ba, Luiziana, Marilena, Nova 
Londrina, Porto Rico, São João 
do Ivaí, São Pedro do Ivaí, São 
Pedro do Paraná e Querência 
do Norte.

O período é de restrição à 
pesca de espécimes nativas em 
toda a Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraná e seus afluentes, a 
fim de garantir a reprodução dos 
peixes. A restrição é determinada 
pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama), pela 
Instrução Normativa nº 25/2009, 
há mais de 15 anos.

Durante a piracema, são 
proibidos materiais de pesca nos 
rios, como varas, redes e embar-
cações; transporte e comerciali-
zação de espécies nativas, como 
bagre, dourado, jaú, pintado, 
lambari, mandi-amarelo, man-
di-prata e piracanjuva, além de 
competições de pesca.

“O Estado promove ações de 
repovoamento dos nossos rios 
através do Programa Rio Vivo, 
mas a fiscalização é fundamental 
para garantir que as espécies 
possam concluir seu processo de 
reprodução. É preciso respeitar 
a piracema e as regras ambien-
tais”, destaca o secretário do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo (Sedest), Márcio 
Nunes.

Ambiental da Secretaria de Meio 
Ambiente, Robério Marcolino 
Filho, o furto dos fios e a queima 
destes geram sérios danos ao meio 
ambiente. “Além de ser uma ati-
vidade criminosa, a queima dos 
fios causa um grande impacto 
ambiental com custos às empresas 
de energia e telefonia".

Em 2019, foi apresentado ao 
Senado Federal o Projeto de Lei 
4997 que altera o Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal, para aumentar as 
penas cominadas ao furto, roubo 
e receptação de fios, cabos ou 
equipamentos utilizados para 
o fornecimento ou transmissão 
de energia elétrica, telefonia ou 
transferência de dados.

A alteração do decreto des-
taca que a autuação e a pena de 
3 a 8 anos para o crime de furto, 

a criança já estava bem e pôde 
receber o atendimento de uma 
maneira mais tranquila.

Segundo o Soldado Mendes, 
os participantes da videoconfe-
rência, num momento inicial, 
estranharam a situação, chegando 
a suspender a audiência tempora-
riamente, mas que no final todos 
foram compreensíveis com o 
ocorrido, podendo acompanhar 
os procedimentos de primeiros 
socorros que foram executados. 
Você pode conferir o vídeo do 
momento da ocorrência no site 
do Jornal de Colombo.

O militar destaca a importân-
cia de que as pessoas conheçam 
os procedimentos de primeiros 
socorros, mas entende quem 
nem sempre é fácil atender um 
familiar nesse tipo de ocorrên-

cia. “Esse tipo de conhecimento 
tem que ser disseminado entre a 
população, pois o conhecimento 
é essencial para saber como agir 
em momentos de risco, mas 
quando é com um familiar, com 
uma criança pequena, como foi 
o caso, é difícil manter a cabeça 
fria”, afirmou o militar.

Sandra de Oliveira Santos, 
mãe da criança, mora no Jardim 
Palmital e percebeu que a filha 
tinha se afogado ainda em casa. 
Temendo não ter tempo de chegar 
até o hospital, ela se dirigiu até 
o 22º BPM, onde foi atendida 
pelos policiais, que garantiram o 
salvamento da pequena. “Graças 
a Deus que eles estavam no meu 
caminho naquele momento. Eu 
agradeço a Deus, ao Soldado 
Mendes e aos outros policiais, 
pois eles salvaram a vida da minha 
filha”, afirmou Sandra.

O curioso de toda essa história 
é que não é a primeira vez que o 
Soldado Mendes atende esse tipo 
de ocorrência, já tendo atuado 
numa situação semelhante em 
2015, quando salvou outra criança 
que também sofria de afogamento.

No dia 21 de janeiro, outra 
equipe do 22º BPM atendeu o 
mesmo tipo de situação, quando 
um casal solicitou ajuda dos poli-
ciais, que prestaram atendimento 
para uma criança de apenas nove 
dias que também estava com as 
vias aéreas obstruídas. Após o 
acionamento do SIATE, a família 
foi encaminhada à Maternidade 
de Colombo, onde a criança já se 
encontrava com os sinais vitais 
reestabelecidos.

aumenta de um terço até metade 
da pena sentenciada para o crime 
de roubo e estabelece a pena de 4 
a 10 anos, e multa, para o crime 
de receptação, na hipótese de os 
objetos de tais crimes serem fios, 
cabos ou equipamentos utilizados 
para o fornecimento ou transmis-
são de energia elétrica, telefonia 
ou transferência de dados.

A Secretaria de Meio Ambien-
te faz um alerta à população que o 
furto, receptação e comercializa-
ção de fios, sejam estes de energia 
ou telefonia, configura crime e 
os indivíduos serão autuados e 
encaminhados para as devidas 
providências, visando combater 
e inibir a atividade ilegal.

Para denunciar situações deste 
tipo, você pode entrar em contato 
com a Guarda Municipal através 
do telefone (41) 3666-5353
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No início desta semana, 
a Sanepar anunciou a im-
plantação da fatura digital, 
documento que substitui o 
boleto impresso. A medida 
tem por objetivo facilitar a 
vida do cidadão e reduzir o 
impacto do papel no meio 
ambiente.

A adesão a fatura digital 
é opcional e o cliente que 
escolher esta modalidade, 
poderá receber a conta de 
água/esgoto via e-mail ou 
consultar seus débitos no 
aplicativo Sanepar Mobile. A 
solicitação pode ser feita por 
meio do site da Companhia 
ou através do App. 

Entre as facilidades do 

Na última quarta-feira, a 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (ALEP) realizoua 
sessão de instalação da quarta 
Sessão Legislativa da 19ª 
Legislatura. Na solenidade, o 
governador do Estado, Carlos 
Massa Ratinho Junior, entre-
gou ao presidente da ALEP, 
deputado Ademar Traiano, 
a mensagem e o plano de 
governo do Poder Executivo 
para este ano.No documento, 
o Governo expõe a situação 
econômica e financeira do 
Paraná e as ações a serem 
desenvolvidas ao longo do 
período.

Antes da apresentação do 
governador, Traiano agra-
deceu a presença do chefe 
do Executivo na Casa para 
apresentar o planejamento do 
Governo para o ano de 2022 
e das demais autoridades 
dos Poderes do Estado. “A 
presença dessas autoridades 
robustece o Poder Legislativo 
e enriquece esta Casa. Signi-
fica, acima de tudo, o respeito 
das instituições para com a 
Assembleia Legislativa. O 
Poder Legislativo é o centro 
embrionário de iniciativas. 
Esta Casa é o palco de todas 
as decisões que vão nortear 
os destinos do estado do Pa-
raná”, afirmou o presidente 
da Assembleia.

Em seu discurso, o gover-
nador Ratinho afirmou que 
a Casa de Leis do Estado, 
através de suas deputadas 
e seus deputados, foi de 
extrema importância para o 
desenvolvimento de todo o 
estado. “Os nossos parlamen-
tares puderam colocar suas 
emendas para as obras que 
fazem a diferença na vida 
das pessoas. Todas as nossas 
conquistas, o reconhecimento 
e o trabalho que temos feito 
para modernizar o Paraná só 
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Assembleia Legislativa retoma 
atividades parlamentares

Contas da Sanepar agora 
podem ser pagas pela internet

Abertura dos trabalhos contou com a presença do Governador Ratinho Júnior, de autoridades do Poder Judiciário e representantes civis

Inovação faz parte da política de sustentabilidade da empresa e busca facili-
tar a vida dos cidadãos 

novo serviço, destacam-se a 
possibilidade de acesso pelo 
celular e o arquivamento do 
e-mail, por exemplo, faci-
litando a comprovação de 
endereço e evitando o risco 
de extravio da fatura. Quem 
aderir à segunda via digital, 
passará a receber a conta em 
formato digital e não mais 
em papel.

A inovação faz parte da 
política de sustentabilidade 
da Companhia, que possui 
o programa Sanepar Sem 
Papel já incluído em vários 
processos da empresa, com o 
propósito de reduzir o gasto 
de papel em prol da preserva-
ção do meio ambiente.

foram possíveis com apoio 
de cada parlamentar dessa 
Casa”, destacou.

Desafios
O chefe do Poder Executi-

vo começou sua apresentação 
afirmando que este é momen-
to que se olha para trás para 
avaliar o caminho percorrido 
pelo Governo do Estado nos 
últimos três anos. “Não foi 
fácil essa trajetória. Enfrenta-
mos obstáculos como a maior 
crise hídrica dos últimos 91 
anos, que trouxe grandes 
consequências à produção 
agrícola e ao abastecimen-
to. Além de uma pandemia 
que ficará muito tempo em 
nossas memórias. Mas de-
mos respostas com a mesma 
força e estamos superando os 
obstáculos com união”, disse.

Ratinho Junior destacou 
no balanço apresentado aos 
deputados que a grande 
conquista do Paraná no ano 
de 2021 foi o encerramento 
dos contratos de pedágios 
nas rodovias do estado. 
“Celebramos o fim de uma 
novela trágica, mentirosa e de 
corrupção. Aqueles contratos 
malfeitos e as obras que fo-
ram tiradas e não executadas 
vão dar lugar a um programa 
moderno, que foi construído 
de forma transparente em par-
ceria com o Governo Federal 
e com ampla participação da 
sociedade”, afirmou.

“O trabalho dos deputados 
desta Casa, que ampliaram o 
debate em torno dos novos 
contratos de concessão, foi 
essencial para chegarmos a 
uma proposta consistente e 
em consonância com o que 
já vínhamos propondo desde 
o início da nossa gestão, que 
é um pedágio barato, com as 
obras no início dos contra-
tos”, ressaltou o governador.

O chefe do Executivo tam-

bém destacou em sua apre-
sentação que o Estado avança 
no projeto de ser uma grande 
central logística da América 
do Sul, mesmo com os entra-
ves impostos pela pandemia. 
“Além de bater o martelo 
na modernização das nossas 
rodovias, também avançamos 
muito com o projeto da Nova 
Ferroeste. O leilão de 1.300 
quilômetros de estradas de 
ferro que vai ligar o Mato 
Grosso do Sul ao Porto de 
Paranaguá deverá ocorrer 
em 2022, com investimentos 
previsto de R$ 30 bilhões. 
E a modernização segue em 
todos os modais. Retomamos 
o Voe Paraná. E os nossos 
principais aeroportos também 
contam com grandes projetos 
de expansão”, explicou.

Na área de Educação, 
Ratinho Junior falou sobre 
a inclusão de disciplinas na 
rede estadual de ensino que 
preparam os jovens para o se-
tor de inovação e tecnologia. 
O governador ainda destacou 
a valorização dos profissio-
nais de Educação. “Conse-
guimos o maior aumento do 
piso salarial do país. A grande 
maioria dos profissionais que 
ganhavam pouco mais de R$ 
2 mil, passou a ganhar R$ 
5,5 mil”, afirmou. O chefe 
do Executivo também falou 
sobre o Programa Ganhan-
do o Mundo, que oferece 
intercâmbio internacional a 
estudantes da rede estadual 
de ensino.

“É dessa forma que pa-
vimentamos a estrada que 
consolida o Paraná para um 
brilhante futuro. Com respei-
to, parceria, inovação e muito 
trabalho. Que 2022 seja um 
ano bastante proveitos para 
todos os paranaenses”, con-
clui o governador Ratinho 
Junior.

Siga-nos no 
         Instagram

@jornalde
         colombo
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Desde a última quarta-feira, 
o Departamento de Trânsito do 
Paraná (DETRAN) começa a dis-
ponibilizar gratuitamente o extrato 
completo do histórico de veículos 
licenciados no Estado.

Por meio da Lei 20.770/2021, 
sancionada pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, de autoria 
dos deputados estaduais Soldado 
Fruet e Homero Marchese (ambos 
do PROS), o DETRAN passa a ter 
a obrigação de fornecer o acesso a 
essas informações através do seu 
portal online.

Graças a essa decisão, a popula-

Com o objetivo de 
inspecionar os Planos 
de Ações Emergenciais 
e Planos de Segurança 
das Barragens em caso de 
rompimento, a Secretaria 
de Estado do Desenvol-
vimento Sustentável e 
Turismo (Sedest), di-
vulgou a previsão de 
vistoriar cerca de 1.200 
barragens do Paraná até 
2024.  

As vistorias são ações 
proativas que o IAT (Ins-
tituto Água e Terra) deve 
cumprir para atender sua 
obrigação como órgão 
fiscalizador. As barra-
gens classificadas como 
A, B e C deverão apre-
sentar planos de contin-
gência, e as classificadas 
como D (menor risco da 
escala), terão o dever de 
assegurar uma Inspeção 
de Segurança Regular 
(ISR) a cada 5 anos. 

De 2020 a 2021, mais 
de 700 barragens foram 
vistoriadas pelo IAT atra-
vés de seus profissionais 
próprios e de agentes 
terceiros, contratados 
por Contrato de Gestão 
firmado com o Sistema 
de Tecnologia e Moni-
toramento Ambiental do 
Paraná (Simepar), ambos 
vinculados à Sedest. Des-
de 2016 esta ação vinha 
sendo tomada pelo Insti-
tuto das Águas – Águas 
Paraná. Hoje, a fiscaliza-
ção continua sendo feita 
pelo IAT, que acelerou as 
vistorias a partir de 2019.

A f iscal ização i rá 
acontecer em três etapas 
até 2024. As barragens 
com prioridade a serem 
vistoriadas na primeira 
etapa, já em andamento, 
são aquelas que apre-
sentam maiores lâmi-
nas d’água, localizadas 

Por meio dos recursos 
advindos do acordo judi-
cial com a Petrobras, refe-
rentes à compensação dos 
danos morais coletivos e 
difusos sofridos em razão 
de um acidente na refina-
ria estatal de Araucária, 
em 2000, o Paraná inves-
tirá R$ 441 milhões em 
projetos ambientais nos 
próximos meses. Esses 
recursos fazem parte das 
duas primeiras parcelas 
do acordo depositadas no 
Fundo Estadual do Meio 
Ambiente. No total, o Es-
tado receberá um aporte de 
R$ 930 milhões.

Entre os investimentos 
previstos, destacam-se 
ações no combate a in-
cêndios florestais, gestão 
de resíduos, fiscalização 
ambiental, preservação 
da flora e fauna silves-
tres, aquisição de equi-
pamentos para previsões 
meteorológicas e alertas 
hidrológicos e ambien-
tais, compra de veículos 
automotores,  controle 
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Governo checa as barragens do 
Estado a fim de evitar desastres

Estado define projetos ambientais que 
vão receber R$ 441 mi da Petrobras

DETRAN fornece gratuitamente 
o histórico de veículos
 licenciados no Paraná

Previsão é de que cerca de 1.200 barragens sejam vistoriadas até 2024

O extrato completo trará informações que garantirão mais segurança na 
negociação de veículos

ção contará com informações como 
quilometragem, registro de sinistro, 
recall, situação do financiamento, 
se o veículo está retido ou foi para 
leilão e o histórico de alterações de 
características. 

“A segurança é o principal 
objetivo desta lei que apresentei 
em 2019, pois evitará que o con-
sumidor caia em armadilhas ao 
comprar um carro usado e leve gato 
por lebre, já que com o número do 
Renavam em mãos ele terá à sua 
disposição, sem custo algum, uma 
série de informações detalhadas e 
confiáveis antes de fechar um ne-

em áreas urbanas e/ou 
construídas em cascatas. 
“Estas são as com maior 
probabilidade de causar 
algum dano, caso venha 
a ocorrer eventual rompi-
mento”, afirmou o chefe 
do Setor de Segurança 
de Barragens do IAT, o 
engenheiro civil Osneri 
Andreoli.

Até o momento, 18 
barragens foram clas-
sificadas com o Dano 
Potencial Associado Alto 
(de maior risco), 53 com 
Dano Potencial Médio e 
86 com Dano Potencial 
Baixo. As fiscalizações 
têm o intuito de classi-
ficar as barragens, de 
acordo com o Dano Po-
tencial Associado (DPA) 
e a Categoria de Risco 
(CRI), para a tomada de 
medidas de segurança e 
diminuição dos riscos. 

Tragédia de Bruma-
dinho

Em 25 de janeiro de 
2019, o Brasil sofreu o 
maior acidente de traba-
lho em termos de vidas 
perdidas no país. Ao 
todo, 262 pessoas que 
morreram em decorrên-
cia do rompimento da 
barragem foram identifi-
cadas. Este foi o segundo 
maior desastre industrial 
do século, ficando atrás 
apenas do rompimento 
da barragem de Mariana, 
também em Minas Ge-
rais. Este último evento 
foi responsável pela con-
taminação com lama tó-
xica de um dos rios mais 
importantes do Sudeste, 
o Rio Doce, poluindo o 
mesmo até sua foz, no 
estado do Espírito Santo, 
gerando danos econô-
micos e ambientais sem 
precedentes. 

de erosão e instalação de 
parques urbanos em áreas 
degradadas.

“É um plano de ação 
fundamental, com proje-
tos que se complementam 
em um grande objetivo 
comum, que é a defesa 
do ambiente e melhoria 
na qualidade de vida das 
pessoas. A escolha dos 
projetos foi um processo 
transparente, com todas as 
decisões discutidas pelo 
Conselho de Recuperação 
dos Bens Ambientais Le-
sados (CRBAL) e publi-
cadas no site do Governo. 
Procuramos a celeridade, 
pois é um investimento 
muito urgente para a pre-
servação ambiental, espe-
cialmente nesse momento 
em que enfrentamos a 
maior estiagem dos últi-
mos 100 anos”, declarou 
o secretário do Desenvol-
vimento Sustentável e do 
Turismo, Marcio Nunes.

Após duas décadas 
tramitando no Judiciário, 
o acordo representará a 

disponibilidade de R$ 930 
milhões para aplicação 
em ações ambientais no 
estado do Paraná, que já 
começaram a ser deposita-
dos pela estatal. O acordo 
também prevê o repasse 
de mais R$ 465 milhões 
para Fundo de Defesa 
de Direitos Difusos, sob 
gestão da União, para 
reparação pecuniária de 
aspectos do meio ambiente 
diretamente afetados. Ao 
todo, o acordo é de R$ 
1,39 bilhão.

Parte desses recursos 
será destinada aos editais 
de chamamento para fi-
nanciamento de projetos 
apresentados pela socieda-
de civil em áreas florestas. 
O manual de participação 
e de chamamento está em 
fase de elaboração. Além 
dos valores acordados, 
foram mantidas todas as 
obrigações da Petrobras 
de remediar os danos 
causados e tomar medidas 
para evitar novos desastres 
ambientais. 

gócio”, destacou o Soldado Fruet.
“Os dados oficiais mostram que 

uma parte expressiva dos veículos 
leiloados no Estado são colocados 
em circulação novamente ou têm 
suas peças vendidas no mercado. 
Se a pessoa souber que o carro teve 
um sinistro, por exemplo, poderá 
fazer a manutenção adequada e, 
assim, evitar acidentes de trânsito”, 
acrescentou.

A quilometragem passou a 
ser incorporada aos processos 
veiculares do DETRAN-PR em 
junho de 2020, garantindo mais 
transparência e segurança ao na 
hora da compra de um veículo. Para 
veículos que possuem processos 
de aquisição anteriores a esta data, 
esta informação não constará no 
extrato.

O extrato completo trará as 
seguintes informações: Informa-
ções do veículo (Ano, Modelo, 
Tipo, Espécie, Cor, etc.); Débitos 
(Multas, IPVA, Licenciamento, 
Seguro DPVAT, Dívida Ativa); 
Recall; Situação do financiamen-
to (se houver); Se o veículo está 
retido ou foi para leilão; Registro 
de furto/roubo; Bloqueio adminis-
trativo ou judicial; Odômetro (qui-
lometragem); Registro de sinistro; 
Restrição da Receita Federal do 
Brasil; e Histórico de alterações 
de características.
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