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Tudo pronto para a volta presencial às aulas

Projeto municipal de atletismo fortalece 
e profissionaliza atletas de Colombo

Com mais de 27 mil 
alunos na rede muni-
cipal de ensino, Co-
lombo se prepara para 
o retorno presencial 
das atividades esco-
lares. Investimentos 
em novas tecnolo-
gias, infraestrutura e 
materiais são algumas 
novidades neste mo-
mento de retomada 
da educação. Confira 
todos os detalhes de 
como será a volta às 
aulas e quais são as 
medidas tomadas pe-
las autoridades para 
garantir um retorno 
seguro ao ambiente 
escolar. 
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Projeto Futuro Olímpico de Atletismo garante o desenvolvimento da prática esportiva, 
subsidiando ações de saúde, educação e cidadania. Além de oferecer a oportunidade 
de profissionalização aos atletas locais, programa se destaca também pelo sucesso nas 
principais competições da modalidade. Conheça mais sobre o projeto. Página 10
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O mês de fevereiro é marcado pelo 
aniversário do nosso município, 

que completou neste ano 132 anos de 
emancipação política. Mais do que 
a celebração desta data tão especial, 
fevereiro marca também um dos 
períodos mais importantes na busca 
pela retomada da normalidade: a volta 
às aulas presenciais na rede de ensino 
público. Depois de um longo período 
de adaptação e desafios para manter a 
educação ativa, as crianças enfim terão 
a oportunidade de voltar, de maneira 
integral, para a sala de aula. Na rede 
estadual, este retorno já se iniciou nesta 
semana, e a partir da próxima segun-
da-feira é a vez do nosso município 
retomar as atividades educacionais. 
Por isso, nós preparamos um material 
especial para vocês, onde detalhamos 
todas as condições para que se tenha 
um retorno presencial e seguro em 
Colombo, mostrando a importância 
da volta dos alunos à sala de aula e 
buscando evidenciar o papel que não só 
as autoridades, massa cada integrante 
da sociedade civil terá em mais este 
processo de retomada. 
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Expediente

EDITORIAL Possibilidade de apoio para instituições sociais

A busca contínua para montar um time vencedor

ARTIGO

ARTIGO

Olá, queridos leitores! Em nos-
sa última coluna, trouxemos em 
pauta como pessoas e empresas 
podem contribuir com o desen-
volvimento do terceiro setor e a 
importância do engajamento em 

Observa-se que ninguém faz nada 
sozinho ou isolado neste mundo. 
Desde o nascimento até o sepul-
tamento, o ser humano, animal 
racional, é o único animal que não 
consegue viver sozinho, sem um 
apoio externo, não sobrevive ao 
nascimento por si mesmo, preci-
sa nos primeiros anos de vida de 
ser acolhido, amado, cuidado, al-
imentado, instruído e orientado 
continuamente até atingir a sua 

ações e projetos sociais para di-
vulgar as causas e potencializar os 
apoios.
Para começar a coluna de hoje, 
quero te perguntar: Você sabe 
quais são as possibilidades de apo-
io às instituições? Quando falam-
os de apoio, pode ser que venha a 
mente somente a possibilidade de 
apoio financeiro. Em alguns casos 
realmente a doação financeira é a 
primeira urgência da instituição, 
por conta de custos mensais e ne-
cessidades pontuais. Mas um pon-
to importante para ressaltarmos 
é que existem várias outras rele-
vantes necessidades que podem 
ser atendidas e que ficaram ainda 
mais evidenciadas com o decorrer 
da pandemia do Covid-19.
Em muitas instituições a doação 
de tempo de voluntariado torna-se 
fundamental para o andamento 
das atividades diárias, como auxil-
iar no cuidado de crianças, idosos 
e animais abandonados, por ex-

maturidade, sendo inviável e im-
possível sobreviver sozinho após 
o seu nascimento. Esta realidade 
está reproduzida ao longo da 
vida em diversas oportunidades 
da sua vivência nesta terra, em 
especial no mundo coorporativo, 
onde destaca-se que todo líder de 
sucesso, independentemente do 
tipo de negócio, ou organização 
onde está inserido, deve ter a sua 
carreira pautada na busca contínua 
pelo conhecimento, alicerceando a 
construção das competências e ha-
bilidades, com a visão integral do 
desenho institucional do segmento 
onde atua. 
Verifica-se que somente a busca 
do conhecimento não garantirá 
o êxito como um líder eficiente, 
requerendo mais do que simples-
mente competências e habilidades 
técnicas, devendo desenvolver 
como gestor da equipe o trato das 
competências específicas para lid-
erar equipes, seja liderança formal 
ou informal. É preciso ir além do 
conhecimento técnico especializa-
do, o gestor contemporâneo deve 
possuir um arcabouço de com-
petências e habilidades balizada 
em liderança humanizada e gestão 
de pessoas para formar times 
vencedores.   

Renata Iorio é mãe do Bernardo, ad-
ministradora, empreendedora social e 
sócia co-fundadora da consultoria de 
impacto social Valor com Propósito

emplo. O tempo que nós, cidadãos 
responsáveis e comprometidos, 
disponibilizamos para ajudar em 
atividades recorrentes ou pontuais, 
ajuda a milhares de instituições a 
reduzir custos com pessoal e tam-
bém a expandir as atividades. Ter 
voluntários por perto também é 
uma forma de ter embaixadores da 
causa, que além de beneficiar a in-
stituição, podem atrair novos vol-
untários e oportunidades de apoio.
Há também necessidades de do-
ação de itens de higiene pessoal e 
alimentos, como leite, alimentos 
não perecíveis, itens essenciais 
para elaboração de marmitas e 
lanches, que semanalmente, são 
distribuídos nas cidades para pes-
soas em situação de vulnerabili-
dade social.
Outras possibilidades são: do-
ações de roupas, que muitas vezes 
ficam paradas em nossos armári-
os e que podem aquecer e fazer 
a diferença para muitas pessoas, 

Segundo John C. Maxwell, com 
mais de 13 milhões de livros ven-
didos em todo o mundo, apontado 
pela crítica como um dos maiores 
treinadores de líderes da atuali-
dade, afirma que todo líder deve 
se esmerar em ter a habilidade de 
montar uma equipe de trabalho 
próxima. Em seu livro “O livro de 
ouro da liderança” (2008), o autor 
relata que o gestor deve ter mui-
to cuidado em montar um círculo 
íntimo (pessoas que estarão próxi-
mo dele para o seu aconselhamen-
to na tomada de decisões), estando 
ciente que estes podem levantar 
ou derrubar o líder na sua gestão. 
Diante deste cenário desenhado, 
todo líder deve formar um círculo 
íntimo que dê valor a ele a sua lid-
erança na organização. Entretanto, 
o gestor deverá fazer uma mi-
nuciosa escolha, pois os membros 
deste círculo íntimo se tornarão 
seus confidentes mais próximos 
em todas as decisões. Este círculo 
íntimo poderá então levantá-lo ou 
derrubá-lo. 
Na Bíblia Sagrada, no texto do liv-
ro de Provérbios, capítulo 11, versí-
culo 14, o rei Salomão, homem 
mais sábio que existiu segundo a 
tradição cristã judaica, fala sobre 
a importância do círculo de acon-

doação de materiais, instituições 
que promovem educação e ações 
culturais geralmente precisam de 
material escolar para as atividades.
Temos também a possibilidade de 
doação de leite materno, uma do-
ação silenciosa, mas fundamental 
para garantir a vida com qualidade 
de tantos bebês e também de ca-
belos, que devolvem a muitos pa-
cientes com câncer a autoestima, 
resgata o amor-próprio que em 
muitos casos impacta positiva-
mente na recuperação do paciente.
E para finalizar, outra doação 
fundamental é a doação de 
sangue. Uma única bolsa de 
sangue doada por uma pessoa, 
pode salvar até quatro vidas. E 
ao longo do ano, uma pessoa 
pode doar de 3 a 4 vezes.
Conta pra gente como você 
contribui com a sua comuni-
dade, queremos muito saber! 
contato@valorcomproposito.
com.br

selhamento e nos ensina: “Não 
havendo sábia direção, cai o povo, 
mas na multidão de conselhos, há 
segurança”. 
Verifica-se ao visitar as práticas de 
sucesso e teorias acadêmicas regis-
tradas em inúmeros artigos de lider-
ança, que o círculo íntimo, deve ser 
escolhido e selecionado criteriosa-
mente e deverá reunir os seguintes 
perfis de pessoas: (1) Pessoas criati-
vas; (2) Pessoas sábias; (3) Pessoas 
inteligentes; (4) Pessoas com talen-
to e que te completem; (5) Pessoas 
com influência; (6) Pessoas de fé e 
espiritualidade e (7) pessoas ínte-
gras.
É notório que a liderança eficiente 
e eficaz começa pela escolha das 
pessoas que estarão ao nosso lado, 
existe uma máxima que nós somos 
a média das dez pessoas mais próx-
imas que convivemos em nosso dia 
a dia. Um líder eficaz certamente 
não pode ser um líder “branca de 
neve” (que vive rodeado de anões 
- pessoas com competências e hab-
ilidades inferiores intelectualmente 
ao líder). O líder eficaz é rodeado de 
gigantes que lhe complementam em 
sua gestão, lutando pelos mesmos 
objetivos e buscando o sucesso da 
equipe através das suas competên-
cias e habilidades especializadas.

DE VOLTA PARA A 
SALA DE AULA

Profº. Adm. Marcelo Viana de Cas-
tilhos *Licenciatura em Pedagogia 
*Tecnólogo em Gestão de Recursos 
Humanos *Especialista em Admin-
istração de Pessoas – UFPR *Me-
strando em Educação Profissional 
e Tecnológica – IFPR Coordenador 
Pedagógico da Escola de Gestão 
Pública – Prefeitura de Colombo
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Evento celebra os 132 anos de 
emancipação política de Colombo

Prefeito assina ordens de 
serviço para pavimentação 

de mais quatro ruas

Foi investido mais de 1,3 milhão de reais nas novas obras de pavimentação

Evento contou com a participação das autoridades civis do município

Obra criada pela artista Paula Schimidlin retrata os aspectos da história de Colombo

Dentro do Programa Muni-
cipal Mais Obras por você, 
o Prefeito Hélder Lazarotto 
assinou, na última semana, 
novas ordens de serviço de 
pavimentação para mais qua-
tro ruas de Colombo.

Em breve, as atividades 
se iniciarão nos bairros São 
Sebastião, Guarani, Roça 
Grande e São Gabriel. “Hoje, 
a Prefeitura está trabalhando 
para chegar em todos os bair-
ros o mais rápido possível. 
Esse é o nosso compromisso, 
atender as demandas, pois 
entendemos os problemas das 
pessoas e sabemos o quanto 
é difícil conviver com lama 
e poeira em frente de casa”, 
destacou o prefeito.

No bairro São Sebastião, o 
local a ser pavimentado é a 
rua Coronel Oliveira Cabral, 
correspondendo o trecho que 
vai da Ângelo Lazarotto até 
a rua João Pessoa, somando 
pouco mais de 206 metros 
de obras.

Já no Guarani, as reformas 
serão executadas na rua Cruz 
e Sousa, com as obras se 
estendendo entre as ruas Cas-
siano Ricardo e José Maria da 

Na manhã da última sexta-
-feira (4), Colombo celebrou 
o aniversário de 132 anos 
de emancipação política do 
município e contou com um 
evento para comemorar a 
data tão especial. Em frente à 
sede da Prefeitura, as princi-
pais autoridades municipais 
realizaram o ato simbólico de 
comemoração do aniversário 
da cidade.
Em seu discurso, o prefeito 

Hélder Lazarotto enalteceu a 
história do povo colombense 
como uma gente trabalha-
dora e unida. “Queremos 
ser uma grande cidade. E 
isso pressupõe não apenas 
registrar uma grande po-

ESTAMOS CONTRATANDO!
Empresa com 23 anos de atuação no município procura por profissionais 

COMUNICATIVOS para trabalhar na região de Colombo na área 
comercial e de vendas.

Requisitos:
- Ensino fundamental completo; 
- Conhecimento básico em informática (Pacote Office); 
- Conhecimento em Android (Facilidade na utilização de aplicativos, acesso à internet, etc)
Os interessados deverão preencher o formulário no link abaixo:
 https://forms.gle/HttGXEkqUVpdsxEcA

Silva Paranhos, abrangendo 
uma extensão de mais de 253 
metros.

O Programa MAIS OBRAS 
POR VOCÊ chegará em 
quatro novos bairros: São 
Sebastião, Guarani, Roça 
Grande e São Gabriel. Nesta 
quinta-feira (03), o prefeito 
Helder Lazarotto, assinou as 
ordens de serviço para o iní-
cio da pavimentação das ruas 
Coronel Oliveira Cabral, Cruz 
e Souza, Guaporé e Ângela 
Tereza Ceccon Corleto.

No Roça Grande, pouco mais 
de 68 metros de extensão da 
rua Guaporé serão pavimenta-
dos a partir da rua Rio Iguaçu. 
Por fim, no São Gabriel, a rua 
Ângela Tereza Ceccon Corleto, 
situada entre a Ihalmar de Jesus 
Johnsson e Aílton Luiz Nodari, 
também receberá pavimentação 
asfáltica, com uma extensão de 
aproximadamente 136 metros.

Segundo a Prefeitura, o 
investimento total para a 
execução das obras de pavi-
mentação das quatro ruas é 
de cerca de R$1,3 milhão e o 
prazo estimado para conclu-
são é de 180 dias após o início 
das obras.

pulação, mas também ter 
atitudes que demonstrem a 
nossa capacidade de crescer 
dando qualidade de vida a 
estas pessoas. Esta é a nossa 
vocação. Colombo é a terra 
de todos”, disse.
Já a diretora de Cultura, 

Marinei Vidolin, destacou 
a importância da união de 
vários povos que partici-
pam da nossa história e o 
papel relevante da imigração 
italiana na formação das 
primeiras colônias locais, 
entre as quais foi destacada a 
Colônia Alfredo Chaves, que 
deu origem ao município de 
Colombo.
O ponto alto do evento ficou 

por conta da cantora lírica 
Mykaella Valeska que inter-
pretou os hinos nacional e de 
Colombo, acompanhada por 
uma seleção dos músicos da 
Banda Municipal de Colom-
bo que foram regidos pelo 
maestro Marcial Siqueira.
Após a solenidade, o prefei-

to, acompanhado das demais 
autoridades, descerrou a 
fita inaugural de três obras 
da artista Paula Schimidlin 
que foram entregues à ci-
dade como um marco na 
comemoração dos 132 anos 
de Colombo. São traços de 
nanquim que retratam vá-
rios aspectos da história do 
município.
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Conselheiros tutelares do município recebem curso de capacitação

Fique atento! Prefeitura alerta sobre os 
procedimentos para emissão da 1ª via do RG

Regularização fundiária avança 
em três bairros de Colombo

Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e os novos conselheiros tutelares participaram do evento

Para a emissão da primeira via do documento de identidade, será necessário apresen-
tar certidão de nascimento ou casamento com validade máxima de 10 anos

O Departamento de Proteção 
Social Especial, com o apoio da 
Escola de Gestão da Prefeitura 
de Colombo, iniciou, na última 
semana, uma ação de capaci-
tação que busca aprimorar os 
trabalhos desenvolvidos pelos 
conselheiros tutelares que atuam 
na cidade e pelos membros do 
Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e Adolescente.

Ao todo, foram realizados três 
encontros no CEU das Artes, 
com o evento sendo ministra-
do pelos palestrantes Maysa 
Nuermberg de Vasconcellos 

Costa e Adrianis Galdino da 
Silva Junior, representantes do 
Conselho Estadual de Assistên-
cia Social. 

Presente no evento, o conse-
lheiro tutelar, Miguel da Silva, 
destacou a oportunidade e a 
importância do curso. “Em 
quase dez anos como conse-
lheiro tutelar, é a primeira vez 
que o município realiza uma 
formação após a eleição dos 
conselheiros, tendo um papel 
extremamente fundamental 
para o fortalecimento da rede”, 
destacou Miguel.

Para avançar na regularização das 
ocupações irregulares e informais 
em Colombo, a Secretaria Muni-
cipal do Desenvolvimento Urbano 
promoveu uma reunião na última 
semana entre os servidores da Pre-
feitura, lideranças das localidades 
beneficiadas e representantes da 
empresa Propriedade Legal Re-
gularizações Fundiárias LTDA, 
designados pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná para auxiliar 
no processo.

Na pauta do encontro foi tratado 
sobre a definição de como será 
o processo de regularização nas 
comunidades do Jardim Campo 
Alto, Jardim Las Palmas e no Jar-
dim Loanda, que agora chegam à 
etapa de validação cadastral das 
famílias e estabelecimento de 
contratos. Aproximadamente 100 
famílias serão beneficiadas e já 
receberam em mãos os convites 
para se apresentarem com dia e 
hora marcada para a conferência 

O Setor de Identificação da Pre-
feitura de Colombo alerta sobre 
as novas regras para obtenção 
da primeira via da Identidade 
Civil. Em cumprimento ao que 
determinou o diretor do Instituto 

da documentação.
Os participantes receberam 

esclarecimentos gerais sobre o 
funcionamento do programa para 
que também possam ajudar a 
orientar as famílias. Além disso, 
os participantes também tomaram 
conhecimento do programa e dos 
próximos passos que culminarão na 
entrega do título das propriedades 
que, por consequência, agregarão 
valor comercial às casas e darão a 
oportunidade de os cidadãos plei-
tearem linhas de financiamentos 
para reformas e melhorias das 
residências, por exemplo.

“Antes de tudo, esse importante 
trabalho trará dignidade a estas fa-
mílias, que há muitos anos esperam 
por esse momento. A equipe técnica 
da SEDUH, com o apoio do TJPR, 
tem se esforçado muito todos os 
dias para ampliar cada vez mais o 
programa e atingir o maior número 
de famílias possíveis,” comentou a 
secretária Keli Coradin.

de Identificação do Paraná, Dr. 
Marcus Vinícius Michelotto, 
para que qualquer cidadão que 
queira obter a primeira via deste 
documento, deverá ser necessá-
rio apresentar, no ato da solici-

tação, a certidão de Nascimento 
ou Casamento (com averbação 
em caso de viuvez ou divórcio), 
atualizada com no máximo 10 
anos.

Estas medidas passam a ser 
adotadas imediatamente em 
todas as unidades conveniadas 
com o Instituto de Identificação 
do Paraná, que terão a obrigação 
de exigir que as certidões apre-
sentadas tenham sido atualizadas 
neste período.

Segundo o superintendente das 
Regional Administrativas da Pre-
feitura de Colombo, Cezar Bueno 
de Jesus, a divulgação desta nova 
exigência vai evitar que as pes-
soas sejam surpreendidas quando 
buscar estes serviços disponíveis 
na Regional Maracanã, Osasco e 
na Sede do Município.

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO
RADAN INDUSTRIAL LTDA, COM CNPJ 
n°00.058.045-0001/22, torna público que 
REQUEREU DO IAP, a RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO n°177437- R3 
para VALIDA ATÉ 23/03/2022, PARA ATI-
VIDADE DE PRODUÇÃO E COMERCIA-
LIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES 
E DOMISSANITÁRIOS, estabelecida na 
Rua PEDRO CAMPANHARO n°44 - Bairro 
RONDINHA EM CAMPO LARGO-PR

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
RADAN INDUSTRIAL LTDA, COM 
CNPJ n°00.058.045-0001/22, torna públi-
co que RECEBEU DO IAP, a LICENÇA 
DE OPERAÇÃO n°177437-R3 para 
ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E CO-
MERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, 
estabelecida na Rua PEDRO CAMPA-
NHARO n°44 - Bairro RONDINHA EM 
CAMPO LARGO-PR.
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Ao lado do fabuloso instrutor Odir 
Taborda Júnior, que com muita 

atenção, dedicação e carinho ministra 
as aulas do Curso Supera, onde tenho 

o prazer de ser uma das alunas, me 
entusiasmando com o conteúdo e 

formato de ensino desenvolvido. Que 
esta nova etapa da instituição alcance 

ainda mais sucesso, impactando 
de maneira positiva a vida de mais 

pessoas.

Parabéns aos noivos Indianara e Robson! 
Que a caminhada que se inicia seja repleta 

de amor, felicidade, carinho e cumplicidade. 
Felicidades ao novo casal, são os votos 

desta colunista e de seus amigos Leonilda e 
Carvalho!

Feliz 
aniversário, 
Marcos! Que 
você nunca 
perca seu 

brilho e que a 
nova idade te 
dê ainda mais 

força para 
perseguir 

seus sonhos. 
Felicidades!

Parabéns, 
Vital! Por mais 

um ano de 
vida, que essa 
data seja cheia 
de amor, paz, 
carinho e tudo 
de bom. Feliz 
aniversário!

Supera - Ginástica para o cérebro

22/01 - Aos pombinhos
Indianara e Robson Blum

Aniversariantes

Vereador Vital Cabeleireiro08/02

Vereador Marcos Dumonte 10/02

Social
Zoleide

Fotos – Studio Karan
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Colombense é o novo diretor-presidente 
do Centro Cultural Teatro Guaíra

Nascido em Colombo, Cleverson Cavalheiro assumiu como o novo diretor-presidente 
do Centro Cultural Teatro Guaíra

Uma vida dedicada ao Centro 
Cultural Teatro Guaíra (CCTG). 
É assim que define sua trajetória 
no cenário cultural paranaense o 
novo diretor-presidente da insti-
tuição, Cleverson Cavalheiro, de 
55 anos. Nomeado para exercer 
a função pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, Cava-
lheiro iniciou suas atividades 
no Guaíra ainda como estagiário 
voluntário, aos 18 anos. Funcio-
nário público do Teatro desde 
1986, passou por diversas áreas 
de atuação dentro do Centro Cul-
tural e até ser delegado para esta 
nova missão, exercia a função 
de diretor artístico do Guaíra.

“Para mim estar dentro do 
Teatro Guaíra é um sonho que 
realizo diariamente. A minha 
experiência de tantos anos no 
local, com passagens pelas áreas 
técnicas, administrativas e de 
direção me dão embasamento 
para alavancar projetos e colocar 
alguns desejos em prática”, disse 
Cavalheiro. “Estou muito feliz 
e motivado para encarar esse 
desafio. Vamos trabalhar para 
continuar fazendo do Teatro 
Guaíra esse espaço de excelência 
e referência para todo o país”.

A orientação do Governo do 
Estado, segundo o secretário 
da Comunicação Social e da 
Cultura, João Evaristo Debiasi, 
é reforçar o atendimento ao setor 
cultural, fortalecendo o diálogo 
com os artistas e levando a cultu-
ra para mais perto da sociedade 
paranaense. Ele também desta-
cou o amplo conhecimento de 
Cavalheiro na área e a trajetória 
dele até chegar ao posto mais 
alto da administração do espaço.

“O objetivo é que o Teatro 
Guaíra descentralize as ações 
desenvolvidas em Curitiba para 
todo o estado. Os artistas para-
naenses deverão continuar sendo 
ouvidos pela administração do 
Centro Cultural, e os técnicos e 
funcionários da casa terão todo 
o respeito da direção”, pontuou 
Debiasi. "O novo diretor alcança 
esse espaço por mérito. Tem uma 

vida dedicada ao Guaíra e o res-
peito de toda a classe artística".

Seguindo a diretriz, o novo 
diretor-presidente do CCTG 
ressaltou que o Guaíra tem a 
missão de abrir as portas do 
espaço a quem ainda está longe 
dele. Ele destacou o respeito por 
todos os profissionais da casa e 
reforçou o desejo de manter a 
equipe do Centro Cultural entre 
as melhores do Brasil. “A união 
da classe artística é fundamental. 
Passamos por um período muito 
difícil por causa da pandemia 
de Covid-19, e agora é um 
momento em que precisamos 
nos concentrar e focar para que 
alcancemos nossos objetivos e 
tenhamos resultado bacanas”, 
afirmou.

"Vamos continuar desenvol-
vendo um trabalho totalmente 
integrado. O Teatro Guaíra é 
uma das joias da cultura do 
Paraná. Queremos vê-lo ainda 
mais protagonista", afirmou a 
superintendente-geral de Cul-
tura do Paraná, Luciana Casa-
grande Pereira.

Trajetória
Cleverson Cavalheiro nasceu 

em Colombo no ano de 1967. 
Ele ingressou no mundo das ar-
tes cênicas aos 15 anos, quando 
estudava no Colégio Estadual do 
Paraná. Na época, realizou curso 
profissionalizante de teatro e 
começou a trabalhar com gru-
pos itinerantes, levando shows, 
peças, espetáculos infantis e 
atividades circenses a diversas 
cidades do Paraná.

Em 1986, iniciou curso de 
graduação em Artes Cênicas 
pela Universidade Pontifícia Ca-
tólica do Paraná (PUC-PR) em 
parceria com o Teatro Guaíra. 
Paralelo a isso, iniciou estágio 
no local, na época chamado de 
Fundação Teatro Guaíra.

“Desde cedo me interessei 
pelos bastidores e produção. 
Foi ali que comecei. Trabalhei 
como técnico de som para o Balé 
Guaíra e nas produções que vi-

nham para o Teatro. Sempre com 
muita curiosidade e vontade, 
fui adquirindo conhecimento 
e experiência na área técnica. 
Também atuei com projetos de 
luz, iluminação cênica e ceno-
grafia”, contou Cavalheiro.

Nos anos 1990, o profissional 
foi convidado para trabalhar 
como assistente da equipe 
técnica do Teatro Guaíra, e em 
1997 assumiu a coordenação e 
direção técnica do Teatro, função 
que exerceu até 2015, quando 
assumiu a posição de diretor 
artístico. Nesta época, realizou 
curso de pós-graduação em 
Gestão Pública pela Faculdade 
Bagozzi, na capital paranaense.

“Nesses últimos anos, desen-
volvi vários trabalhos artísticos, 
de cenografia e iluminação. 
Atuei diretamente na assessoria 
de diversos espaços do Centro 
Cultural, como projetos com a 
Orquestra Sinfônica do Paraná, 
Balé Teatro Guaíra, óperas e 
espetáculos de dança”, explicou 
o novo diretor-presidente do 
Guaíra.

Cavalheiro foi um dos res-
ponsáveis por ajudar a levar o 
teatro para a rua. Popularizar 
e tornar o Teatro Guaíra cada 
vez mais conhecido no Paraná 
e no Brasil é uma das metas do 
novo diretor-presidente. “É um 
espaço público e a comunidade 
precisa ter acesso e participar de 
tudo o que ele pode oferecer”, 
ressaltou.

Planejamento e calendário
De acordo com Cleverson 

Cavalheiro, a pauta de espetá-
culos no Teatro Guaíra deve ser 
intensa a partir deste ano. Even-
tos desmarcados e represados 
em função da pandemia serão 
remarcados para 2022. “Temos 
a ideia de fazer um grande 
movimento na Companhia de 
Balé, criando novos trabalhos 
e aumentando o repertório, que 
estava repetitivo. Queremos fa-
zer coisas novas, esse é o nosso 
desafio”, disse.

O novo diretor-presidente 
acrescentou ainda que a primeira 
estreia do Balé deverá ser no 
mês de abril, no Teatro Guaíra, 
e depois deverá percorrer por 
várias cidades do Paraná.

A expectativa é que o Balé 
faça quatro temporadas de 
apresentações sob o comando 
de Luiz Fernando Bongiovanni, 
novo diretor do BTG. Ele é o 
coreógrafo responsável pelos 
maiores sucessos recentes da 
companhia, como O Lago dos 
Cisnes e Carmen, e promete 
grandes balés com sucesso de 
público para 2022.

Já a Orquestra Sinfônica do 

Paraná inicia em 2022 um 
projeto de concertos com com-
positores consagrados e outro 
com canções populares. “Temos 
uma programação montada, que 
começará em março. Para a Or-
questra, também vislumbramos 
um projeto de clássicos sertane-
jos para apresentação ao ar livre 
em alguns municípios”, contou.

Os projetos Parques e Praças 
e o Guaíra para Todos, apre-
sentações que saem de dentro 
do Guaíra e ocupam espaços 
públicos, e fizeram tanto su-
cesso na Capital paranaense 
em 2021, deverão ser levados 
para a Região Metropolitana 
de Curitiba. “A intenção é 
oportunizar ações culturais para 
quem mora nas comunidades e 
regiões periféricas das cidades. 
Vamos democratizar a cultura”, 
reforçou Cavalheiro.

A Escola de Dança também 
fará duas grandes apresenta-
ções anuais, além de ampliar a 
participação em competições e 
mostras nacionais. Para este ano, 
já há reserva de datas para bandas 
internacionais, como o pianista 
francês Richard Clayderman e 
os australianos The Ten Tenors.

Por fim, Cavalheiro também 
defende o fortalecimento do 
Serviço Social Autônomo Palco 
Paraná, criado pelo Governo do 
Estado. A entidade desenvolve 
e fomenta atividades dirigidas à 
produção de espetáculos e pres-
tação de serviços relacionados a 
expressões artísticas e culturais. 
Com a medida, o Balé Teatro 
Guaíra e a Orquestra Sinfônica 
do Paraná têm suas atividades 
garantidas.

“O balé e a orquestra são pa-
trimônios culturais do Paraná, 
instrumentos de inclusão social, 
educação e de acesso à arte. 
Esse projeto soma com a gente 
em produção e em gestão. Um 
apoio crucial para que consiga-
mos levar os projetos do Teatro 
para frente. Então estarei muito 
próximo ao Palco Paraná tam-
bém”, concluiu Cavalheiro. Se-
gundo ele, projetos como Troféu 
Gralha azul, Teatro de Comédia 
do Paraná (TCP) e Festival de 
Bonecos serão retomados.

Obras e reformas
Uma reforma na parte técnica 

das instalações do Teatro Guaíra 
também está entre as prioridades 
da nova direção. O palco do 
Guairão está sendo restaurado 
pela primeira vez desde 1974, 
utilizando uma técnica que 
permite a conservação do piso 
original do auditório, com um in-
vestimento de aproximadamente 
R$ 600 mil para a reforma.

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 capaci-
dade de ventilação e circulação 
do ar no contexto da pandemia 
de COVID.

Além dos bastidores, os cama-
rins do Guairão estão passando 
por um remodelamento na parte 
elétrica de luminárias, tomadas 
e chuveiros. Já No Guairinha 
foram reformadas as 16 varan-
das (espécie de passarela em 
cima do palco) que antes eram 
de madeira e agora são de aço. 
Essa obra se soma à modificação 
completa dos camarins realizada 
em 2020.

Digital
Outro objetivo é continuar a 

comunicação com o público 
digital. O Teatro Guaíra en-
cerrou 2021 com um recorde 
de público nas redes sociais, 
alcançando mais de 1 milhão 
de paranaenses, quase 500 
vezes a lotação máxima do 
Guairão. Somente no Facebook 
do Teatro foram 1,7 milhão de 
impressões, além de aumento de 
90% na quantidade de comen-
tários no Instagram. Alguns dos 
espetáculos mais emblemáticos 
foram Valsa de Apartamento e 
Ocupando o Vazio.

Esses números mostram a 
consolidação do Teatro Guaíra 
como um dos maiores com-
plexos culturais da América 
Latina e um dos grandes centros 
de entretenimento virtual do 
País. Músicos e bailarinos se 
reinventaram e passaram a fazer 
atividades virtuais em função 
da pandemia de Covid-19. 
Com esses dados, o Teatro 
atingiu um público maior do 
que os espectadores presenciais 
anuais, uma média de 350 mil 
pessoas. Por isso, paranaenses 
que nunca tinham tido acesso 
aos espetáculos da instituição 
viveram uma inclusão digital 
cultural.

O objetivo, conforme Cava-
lheiro, é continuar seguindo 
todos os protocolos de segu-
rança impostos pela pandemia 
de Covid-19, portanto as ações 
digitais deverão continuar a 
todo vapor em 2022. “Vamos 
dar seguimento a esse trabalho, 
com a criação de novos vídeos 
e eventos online, que terão a 
participação direta da popula-
ção”, disse.
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Novos investimentos, materiais e equipamentos: 
confira como será a volta às aulas em Colombo

Autoridades municipais estiveram reunidas com os profissionais da educação em ações de orientação e capacitação visando o retorno às aulas

Atividades de limpeza e manutenção foram realizadas em todos os CMEIs e esco-las do município

Com o processo de vacinação 
avançado em todo o país e com 
boa parte da população local já 
imunizada, aos poucos as ativi-
dades básicas nas nossas rotinas 
vão sendo retomadas. 

Nestes quase dois anos de 
pandemia, a área da educação 
foi severamente impactada, já 
que as restrições impostas pela 
covid-19 levaram a diversas 
ações e mudanças que buscavam 
dar continuidade às atividades do 
sistema educacional.

De acordo com uma avaliação 
feita pelo Ministério da Educação 
(MEC), os principais riscos de-
correntes da suspensão das aulas 
presenciais estavam relacionados 
ao comprometimento do calen-
dário escolar, os retrocessos do 
processo educacional e da apren-
dizagem dos estudantes, além dos 
danos estruturais e sociais para 
os alunos, principalmente nas 
famílias de baixa renda, podendo 
culminar também no abandono e 
no potencial aumento da evasão 
escolar.

O MEC também considera que 
as existentes fragilidades na es-
trutura social do Brasil agravam 
ainda mais esse cenário para as 
famílias que já se encontravam 
em situação de vulnerabilidade 
social antes da pandemia.

O Vice-prefeito e Secretário 
Municipal da Educação, Profes-
sor Alcione Giaretton, ressalta 
a importância do momento e a 
necessidade de que as crianças 
retornem ao ambiente escolar: 
“Chegou o momento de colocar-
mos os alunos novamente dentro 
da sala de aula. Eles já tiveram 
um prejuízo imenso nos últimos 
anos, então existe um comprome-
timento das escolas, da direção, 
da equipe pedagógica, dos pro-
fessores, para motivar essa vinda 
dos alunos”, destaca o Secretário. 
“Precisa ser uma ação conjunta 
os profissionais da educação, 
mas principalmente também da 
família das crianças, que devem 
se dedicar mais aos seus filhos, 
dar uma atenção especial e aten-
der as necessidades deles. Se cada 
um fizer a sua parte, nós vamos 

recuperar esse tempo perdido”, 
completou.

Segundo ele, diferentemente 
do ano passado, a volta às aulas 
presenciais em 2022 é obriga-
tória e será feito um programa 
de acompanhamento por parte 
das autoridades municipais para 
garantir a presença das crianças 
em sala de aula.

“Se esse aluno não estiver vindo 
para a escola, primeiro a gente faz 
um comunicado para a família e 
depois comunicamos o Conselho 
Tutelar para fazer a busca, trazer 
esse aluno para dentro da escola. 
As exceções serão as crianças que 
tenham tenha algum problema 
ou comorbidade que precisa de 
uma atenção especial. Nesses 
casos, iremos adaptar o acom-
panhamento destes alunos com 
a família”, explicou Professor 
Alcione.

Desta maneira, após um longo 
período de atividades remotas 
e de tentativas de desenvolver 
o sistema híbrido de ensino, al-
ternando entre aulas presenciais 
e à distância, a rede de ensino 
público vai retomar as atividades 
presenciais em sua integralidade. 
Nas escolas estaduais, o retorno 
foi iniciado já no começo dessa 
semana, enquanto as aulas muni-
cipais em Colombo se iniciarão 
na próxima segunda-feira (14).

O Secretário da Educação 
salientou que a recuperação das 
atividades educacionais ocorrerá 
de maneira gradativa, mas que os 
trabalhos para que isto se concre-
tize já foram iniciados. “Estamos 
reestruturando as escolas, dando 
mais qualidade aos espaços e 
ao material, pois o material, a 
estrutura e os profissionais vão 
garantir a reposição do conteúdo 
aos estudantes”.

Assim, uma série de medidas 
foi tomada para garantir o retorno 
seguro à sala de aula, com manu-
tenção nas escolas, capacitação 
dos profissionais da educação, 
distribuição de kits e materiais 
aos alunos, além de toda a pre-
paração do ambiente de estudos. 
Confira as principais ações 
desenvolvidas para o retorno às 

aulas no município.

PESSOAL
Na última semana, o Prefeito 

Hélder Lazaratto, acompanhado do 
Professor Alcione e dos profissio-
nais da Secretaria de Educação, se 
reuniu com as equipes de direção 
e coordenação pedagógica das 
escolas municipais, oportunidade 
aproveitada para apresentar as 
medidas de segurança que serão 
adotadas no retorno às aulas. 

“Desde o ano passado, foram 
feitas parcerias com a Vigilância Sa-
nitária e a Secretaria da Saúde, onde 
desenvolvemos ações de capacita-
ção aos professores. Além disso, 
foram adquiridos equipamentos de 
proteção individual, como luvas, 
máscara, álcool em gel, tudo para 
garantir uma condição segura aos 
alunos e aos professores”, explicou 
o Secretário da Educação.

Além disso, o Professor Alcione 
destaca também a atenção e o acom-
panhamento da vacinação infantil 
no município. “Outra questão tam-
bém foi a preocupação nossa com a 
vacinação dos nossos alunos. Nós 
podemos perceber que a cidade já 
está bem adiantada nesse sentido, 
com praticamente todos os alunos 
da faixa etária escolar já tendo re-
cebido a primeira dose”, ressaltou.

Para garantir as condições mais 
adequadas no retorno às aulas, 
foram realizadas diversas ações 
de capacitação aos servidores da 
educação, além de ter sido refor-
çado o quadro de funcionários da 
rede municipal de ensino. Os novos 
diretores já estiveram reunidos 
com as equipes da Secretaria da 
Educação, de quem receberam as 
orientações para que o processo 
educacional esteja alinhado em 
todo o município.

Também foram contratadas novas 
merendeiras, que também foram 
instruídas nas questões relaciona-
das ao manuseio dos alimentos, 
higiene e limpeza dos ambientes, 
além da organização de filas para 
que se evite tumultos e aglomera-
ções dos estudantes.

UNIFORME E MATERIAIS
Não serão somente os kits com 

equipamentos de proteção indi-
vidual que serão distribuídos aos 
professores e alunos da rede mu-
nicipal de ensino. Também serão 
entregues materiais de expediente 
para as secretarias das escolas e kits 
escolares para os alunos.

Segundo o Secretário da educação 
“os pais não precisam se preocupar 
em estar comprando o material, pois 
eles vão ganhar caderno, lápis, ca-
neta, borracha, todo aquele material 
básico para usar no dia a dia serão 
recebidos pelos alunos”, destacou 
Professor Alcione.

Além disso, no encontro da última 
semana, também foram apresen-
tados os novos uniformes que 
serão utilizados pelos estudantes 
do município. “Para este ano, será 
entregue um kit completo com 
mochila e uniforme, que conterá 
duas camisetas, calça, shorts, 
saia-shorts para as meninas, dois 
pares de meia e um par de tênis para 
todos os alunos. Já para as crianças 
menores, ao invés do tênis, serão 
distribuídas sandálias do tipo papete 
ou aqueles sapatos com fechamento 
por velcros”, destacou o Secretário 
da Educação. Apesar da novidade, 
os novos materiais não dispensam 
a utilização dos antigos uniformes, 
que ainda poderão ser usados pelos 
alunos

Já na metade do ano, está prevista 
a entrega do uniforme de inverno, 
com blusas e jaquetas que serão 
entregues aos alunos, buscando 
garantir que as crianças tenham 
condições de conforto e um material 
de qualidade durante as aulas. De 
acordo com o Professor Alcione, 
o material já foi licitado e está em 
processo de confecção, devendo 
ser entregue aos estudantes até o 
início de março.

TECNOLOGIA
Também foram feitos inves-

timentos em tecnologias que 
reforçarão as atividades escolares. 
Segundo o Secretário da Educa-
ção, serão entregues 400 compu-
tadores para serem utilizados nas 
secretarias, salas dos professores 
e salas de aula, com o objetivo de 
introduzir no município o livro 
de chamadas online, assim como 
é feito na rede estadual, buscando 
facilitar a vida dos tutores, o acom-

panhamento dos pais e trazendo 
mais dinamismo aos trabalhos 
desenvolvidos na escola.

Para isto, foram instaladas redes 
de internet em todas as escolas de 
Colombo, além de também terem 
sido entregues mesas interativas 
para a educação infantil, que 
funcionarão como computadores 
nesta fase do aprendizado.

Essas ações buscam trazer maior 
praticidade às instituições de 
ensino, já que se torna possível 
a transmissão imediata de notas, 
faltas, resultados das atividades 
e planos de aula, aprimorando a 
comunicação entre os pais e as 
escolas.

OBRAS E MANUTENÇÃO
Além dos investimentos em 

recursos humanos e tecnológicos, 
a Secretaria de Educação investiu 
também em um extenso programa 
de obras das escolas e CMEIs, com 
mais de 20 unidades passando por 
esse processo de manutenção e 
reforma, além de estarem previstas 
outras ações do tipo que serão de-
senvolvidas ao longo do ano letivo. 
Em parceria com a Secretaria de 
Meio Ambiente, também foram 
realizados serviços de roçada, 
manutenção e limpeza de todas 
as escolas e CMEIs do município.

Por fim, o Professor Alcione 
disse entender os desafios do mo-
mento, mas afirmo que as equipes 
da Educação estão comprometidas 
para garantir uma retomada efi-
ciente e segura nas aulas da rede 
de ensino municipal.

“O mundo mudou, as coisas mu-
daram e nós precisamos entender 
isso. Levantar os nossos olhos, a 
nossa cabeça e voltar o nosso co-
ração pra isso. Vamos nos debruçar 
sobre o compromisso de retomar 
a educação com força, porque 
ela é a nossa mola precursora da 
evolução, do desenvolvimento, da 
formação do ser humano. Então 
nós temos que entender esse com-
promisso de que a educação tem de 
transformar o ser humano. Agora é 
a hora de deixarmos as diferenças 
de lado, as críticas destrutivas de 
lado e juntos construir um mundo 
melhor com uma educação de 
qualidade”, finalizou o Secretário.
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Estão abertas as inscrições para o 
Programa Passe Escolar 2022

Redes de ensino em Colombo oferecem 
oportunidades diferenciadas de aprendizado

Alunos do Instituto Federal de Educação também serão atendidos pelo setor de transportes

No próximo sábado, será realizado um evento aberto para a participação de toda a população

Na manhã de quarta-feira (09), 
foi reinaugurado o Terminal do 
Transporte Escolar de Colombo, 
com a entrega de novas instalações 
que irão trazer mais qualidade e 
conforto os usuários. 

Durante a solenidade de inaugu-
ração, o Secretário de Educação e 
Vice-prefeito, Professor Alcione, 
destacou o compromisso com a 
qualidade dos serviços prestados 
neste setor. “Antes, através do trans-
porte escolar, atendíamos cinco mil 
e duzentas crianças e hoje estamos 
transportando mais de seis mil e 
quinhentas crianças por dia. E nosso 
compromisso em todos os setores 
da educação é com a qualidade e a 

segurança dos estudantes, dos pais 
e dos nossos motoristas e auxiliares. 
Estamos envolvendo os diretores 
das escolas estaduais para que en-
tendam e participem do processo de 
transporte dos seus alunos” disse o 
Secretário.

Ainda segundo o Professor Alcio-
ne, o município adquiriu sete novos 
ônibus que serão entregues nos pró-
ximos dias e já está em processo de 
compra, outros sete, sendo que estes 
novos veículos têm capacidade de 
atender um número maior de alunos, 
ao invés dos 40 atuais, poderão de 
atender perto de 60 alunos. O setor 
passará a atender neste ano, aos 
alunos do Instituto de Federal de 

Colombo vem crescendo cada vez 
mais, garantindo aos moradores do 
município diversas opções de lazer, 
cultura e diversão. Além disso, a 
população colombense pode contar 
também com diferentes oportuni-
dades de ensino e desenvolvimento 
pessoal.

O centro da cidade conta com 
dois importantes estabelecimentos 
de ensino que buscam transformar 
a vida dos alunos: a Hey Peppers, 
escola de inovação bilíngue que tem 
por objetivo tornar o aprendizado 
uma grande aventura; e o Método 
SUPERA, primeira rede de esco-
las de ginástica para o cérebro de 
América da Latina.

Apesar de serem franquias dis-
tintas, as duas escolas perceberam 
a similaridade que possuíam e 
decidiram unir esforços em prol 
da população local. “São duas 
franquias diferentes, mas que têm 
missões muito parecidas”, explicou 
Camila da Silva Costa, diretora 
franqueada da Hey Peppers em 
Colombo. “Então a ideia e a im-
portância dessa união é justamente 
transformar a vida das pessoas de 
uma maneira positiva, através da 
ginástica cerebral e também dos 
cursos de idiomas”, completou.

Além da oportunidade de apren-
der um novo idioma, a escola 
oferece também cursos de aprimo-
ramento, criatividade e habilidades, 
com opções nas áreas do empreen-
dedorismo, educação financeira, 

Na esteira da inauguração do 
novo Terminal de Transportes 
Escolar, a Prefeitura de Colombo 
anunciou que estão abertas as 
inscrições para o Programa Passe 
Escolar, que é destinado aos estu-
dantes do município regularmente 
matriculados nos cursos de moda-
lidade presencial, em instituições 
públicas ou particulares de ensino 
superior ou pós-médio, localizadas 
em Colombo, Curitiba ou Região 
Metropolitana, desde que estejam 
localizadas há pelo menos 1.500 
metros de distância da residência 
do aluno. 

O programa funciona como 
um auxílio de custos de um vale 
transporte diário, durante os 200 
dias letivos do ano, como um 
benefício aos alunos residentes 
em Colombo que, cumprindo as 
exigências estabelecidas, passam 
a ter direito ao passe escolar.

Os interessados devem apresentar 
as seguintes situações de renda 
familiar para fazer jus ao benefício: 
máximo de três estudantes por nú-
cleo familiar com direito ao passe 
escolar, quando a renda familiar for 
de até três salários-mínimos; dois 
estudantes por núcleo familiar com 
direito ao passe escolar, quando a 
renda familiar for de três a quatro 
salários-mínimos; e um estudante 

programação, robótica, fotografia 
e business maker para empresários.

Mais do que os cursos, a Hey 
Peppers conta também com opções 
de intercâmbio, através da agência 
Go Crazy Travel, sub empresa li-
gada à escola, que possui mais de 
40 destinos como opção, podendo 
ser viagens de longa duração, curta 
duração, high school, programas 
em família e opções para quem 
quer ir trabalhar fora do país, garan-
tindo aos colombenses uma opção 
local de agência, dispensando a 
necessidade de ter que ir até outra 
cidade para realizar o sonho de uma 
viagem para o exterior.

O melhor disso tudo é que o 
serviço não é voltado somente 
para os alunos da instituição, mas 
também para toda a população, pois 
o espaço oferece atendimento on-
line, possibilitando que pessoas de 
outras regiões ou estados também 
embarquem nessa.

Open Day
Se você quiser ter uma experiência 

na Hey Peppers, a escola preparou 
um evento especial voltado para 
toda a comunidade da região. Na 
quarta-feira (9), as portas da escola 
estiveram abertas para toda a popu-
lação, com atividades práticas que 
ilustram como são desenvolvidos 
os trabalhos com os alunos da 
instituição.

Mas se você não pôde estar 
presente, não se preocupe, pois 

com direito ao passe escolar, quan-
do a renda familiar for de quatro a 
cinco salários-mínimos.

As inscrições estarão abertas des-
de ontem (9/2) e estarão disponíveis 
até o dia 23 de fevereiro de 2022. 
Os estudantes deverão protocolar 
a solicitação de maneira presencial 
na Sede da Prefeitura, nas regionais 
Maracanã ou Osasco, portando os 
seguintes documentos:

- Ficha de cadastro impressa e 
preenchida;

- Comprovante de matrícula atua-
lizado, emitida no máximo há 30 
dias, que conste que o aluno cursa 
na modalidade presencial e a data 
do início das aulas;

- Cópias legíveis do RG, docu-
mentos do responsável legal, caso 
o estudante seja menor de 18 anos;

- Cartão transporte; e
- Comprovantes atualizados do 

aluno: residência, renda do estu-
dante ou do responsável legal, bem 
como de seus familiares;

Aqueles que forem contemplados 
com o benefício, ou os responsáveis 
legais, deverão apresentar para o 
Departamento de Juventude, du-
rante o mês de julho, nova declara-
ção de matrícula e cópia atualizada 
do comprovante de residência, sob 
a pena de suspensão do direito à 
aquisição do passe escolar.

Prefeitura inaugura as novas instalações 
do Terminal de Transporte Escolar

no próximo sábado, dia 12 de 
fevereiro, a Hey Peppers abrirá 
novamente as suas portas para 
que todos conheçam na prática a 
metodologia de ensino do local. O 
evento ocorrerá das 10h30 às 12h30 
e vai contar com dinâmicas, além 
de ser servido deliciosas opções de 
petiscos e bebidas aos presentes.

“É um evento aberto para toda a 
cidade, onde teremos um momen-
to de troca entre o público e os 
professores, através de atividades 
para que eles vejam na prática 
como são feitos os trabalhos em 
sala de aula com os alunos. Então 
eles podem ver como funciona a 
metodologia na prática como forma 
de brincadeiras.

A diretora Camila ressalta que 
mesmo sendo um evento interativo, 
o objetivo é transformar a vida das 
pessoas que estiverem presentes: 
“A gente fala sempre que cada coisa 
que nós aprendemos, faz com que 
aa gente se transforme naquilo que 
nós somos. Nós somos fruto das 
nossas experiências, e por ser fruto 
dessas experiências, eu convido 
que as pessoas venham aqui para 
conhecer a Hey Peppers e saiam 
daqui transformadas”.

Serviço
As aulas começam no dia 19 

de fevereiro, mas ainda existe a 
possibilidade de matricular novos 
alunos. Para isto, basta se dirigir 
ao local, que fica situado na Rua 
Venâncio Trevisan, 441, no centro 
de Colombo. A rede de ensino estará 
aberta para todos, independente-
mente de ser aluno ou não.

Além do Open Day, os interes-
sados podem visitar as instituições 
de segunda a sexta. O SUPERA 
funciona diariamente, das 9h às 
18h, enquanto o Hey Peppers está 
aberto das 13h às 19h30.

Informações adicionais podem ser 
tiradas junto ao telefone (41) 99607-
0704, ou através da página no 
Instagram @heypepperscolombo.

Educação. Antes o setor atendia 72 
rotas e neste ano atenderá 96 linhas.

Já o Prefeito Hélder Lazarotto 
destacou que os investimentos 
realizados para a remodelação do 
terminal são parte de um grande 
conjunto de obras. “Quero destacar 
o trabalho que está sendo realizado 
aqui pelos servidores que podemos 
perceber a evolução clara e visível. 
Isto reflete na qualidade que quere-
mos dar também aqui no transporte 
escolar” disse o Prefeito. O Prefeito 
fez questão de agradecer ao artista 
colombense Fernando Gardenal 
que presenteou o local com pinturas 
que retratam vários heróis em suas 
infâncias.



| |10 ANO 23 - EDIÇÃO 2819  •  09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022 ESPORTE

Fo
to

s –
 D

iv
ul

ga
çã

o

Projeto Futuro Olímpico de Atletismo fortalece 
carreiras e revela grandes atletas na modalidade

Retrospecto dos atletas nas principais competições colocam o município como uma 
das principais forças do atletismo no Paraná 

Atleta colombense representou o Brasil 
no Sul-Americano de Marcha Atlética e 
ajudou a equipe a conquistar o título na 
categoria por equipes

Quando o assunto é esportes, é co-
mum vir a cabeça modalidades que 
popularmente são mais praticadas 
no Brasil, como futebol, vôlei e 
basquete. Porém, se olharmos com 
atenção para outras modalidades, 
percebemos que diferentes práticas 
esportivas costumam ser tão ou 
mais exitosas nos resultados con-
quistados pelo país nos principais 
torneios internacionais.

Um exemplo pode ser visto na 
disputa dos Jogos Olímpicos, onde 
as competições que mais somam 
medalhas ao esporte brasileiro não 
são nas tradicionais disputas com 
bola, mas sim nas competições de 
judô, vela e atletismo, que possuem 
o maior número de medalhas con-
quistadas pelo Brasil na história da 
competição.

Apesar de não terem o mesmo 
apelo e visibilidade, tais moda-
lidades são fundamentais não só 
para o fortalecimento do esporte 
no país, mas também para o desen-
volvimento de atletas em projetos 
sociais, esportivos e educacionais.

A prática de tais modalidades 
pode até parecer uma realidade 
distante para muitas pessoas, mas 
alguns projetos que fomentam 
estes esportes estão bem próximos, 
como o Projeto Futuro Olímpico de 
Atletismo, que desenvolve a prá-
tica da modalidade em Colombo.

O projetou se iniciou ainda em 
2010, quando o professor Sidmar 
Andrigheto Gielow começou, 
de forma voluntária, a difundir o 
atletismo na região rural e próxima 

do município, buscando atender 
especialmente a população em área 
de vulnerabilidade social.

Em 2012, o projeto foi incorpora-
do ao Departamento de Esportes da 
Secretaria Municipal de Esportes, 
Cultura, Lazer e Juventude (Se-
mec), que profissionalizou a rotina 
de treinamentos e fortaleceu ainda 
mais o desenvolvimento de novos 
atletas em Colombo.

Nestes 12 anos desde o seu início, 
o projeto já conquistou cerca de 
750 medalhas nas competições 
disputadas e ergueu mais de 200 
troféus com os atletas atendidos, 
levando muitos de seus integrantes 
para competições nacionais, con-
tinentais e internacionais.

Na competição mais recente, rea-
lizada no último final de semana, 
no Peru, o atleta Kauã participou 
do Sul-Americano de Marcha 
Atlética, onde conquistou o 5º me-
lhor tempo individual, ajudando o 
Brasil a ser campeão absoluto por 
equipe na modalidade.

Além disso, os atletas que inte-
gram as equipes do projeto vêm 
se destacando em outras grandes 
competições do atletismo, con-
quistando prêmios individuais e 
coletivos, que colocam Colombo 
entre as cinco principais forças 
da modalidade em todo o Paraná.

Ou seja, mais do que o desen-
volvimento da prática esportiva, 
com o subsídio de ações de saúde, 
educação e cidadania, o Projeto 
Futuro Olímpico de Atletismo 
também oferece uma oportunidade 

de profissionalização aos atletas, 
que iniciam no projeto ainda muito 
jovens, chegando à vida adulta com 
a possibilidade de se manterem 
no esporte.

Prática nas escolas
Hoje, o Projeto Futuro Olímpico 

de Atletismo conta com 20 atletas 
a partir da categoria sub-18, mas 
o planejamento é trazer mais 100 
alunos da rede de ensino público 
municipal com a inserção do pro-
jeto dentro das escolas. De acordo 
com o professor Jhonatan da Silva 
Fonseca, a ideia é integrar o novo 
componente curricular proposto 
pelo MEC com as atividades 
desenvolvidas pelo projeto, es-
timulando a prática do atletismo 
também no ambiente escolar.

Segundo o professor, os respon-
sáveis pelo projeto fornecerão 
todos os materiais e implementos 
de cada tipo de prova. “Fora as 
aulas de educação física, teremos 
aulas de treinamento que nós 
vamos ministrar com a Semec 
em apoio às escolas, qualificando 
os profissionais que ali estão e 
disponibilizando os materiais ne-
cessários, buscando influenciar as 
escolas a trabalharem mais vezes e 
por mais tempo com o atletismo, 
que é uma modalidade essencial, 
básica para você correr, saltar e 
arremessar, tudo o que a criança 
aprende nos primeiros anos de 
vida”, destacou o professor.

Jhonatan destaca também que 
essa fase inicial de trabalho com as 
crianças é uma das mais importan-
tes, pois servem para aproximá-las 
do esporte. “Com as crianças mais 
novas nós começamos trabalhando 
a partir de jogos ou brincadei-
ras. Não entramos direto com 
a prática do atletismo, pois elas 
precisam brincar e tomar gosto 
pelo esporte, pois se perceberem 
que a modalidade está com um 
ar de cobrança, elas acabam não 
voltando”, salientou.

Ele completou dizendo que as 
crianças serão direcionadas para 
uma prática específica somente 
quando estiverem bem ambienta-
das com as atividades e já demons-

trando em quais atividades elas se 
saem melhor. “A partir do momen-
to que o acervo motor da criança 
começa a melhorar, que a gente 
percebe que ela é boa para fazer 
determinada ação característica de 
alguma atividade do atletismo, nós 
tentamos direcionar para algum 
tipo de prova específica, onde, 
caso a criança se sinta à vontade 
na prova, ela acaba entrando num 
processo de especialização até 
chegar ao melhor de seu desem-
penho”, completou o professor.

Jhonatan ressalta ainda que 
em abril deste ano está prevista 
a realização dos jogos escolares 
municipais e que em breve também 
será realizada a competição esta-
dual da categoria. Desta maneira, 
a ideia é que antes desta data já se 
desenvolvam as atividades dentro 
das escolas para que o município 
chegue bem representado na 
principal competição escolar pa-
ranaense da modalidade.

“A nossa previsão é que os treina-
mentos se iniciem em fevereiro nas 
escolas junto com a volta às aulas, 
para que até abril já tenhamos 
iniciado o projeto e selecionado as 
crianças e professores nas escolas 
que acompanharão os alunos nos 
torneios. A gente começa com 
os jogos municipais, mas se a 
criança for bem desenvolvida, 
for ganhando as provas, passando 
pelas etapas, ela pode chegar até 
ao campeonato brasileiro”, explica 
Jhonatan.

O Projeto
Contemplado pelo PROES-

PORTE, programa estadual de 
incentivo ao esporte, o projeto 
recebe repasses do poder público 
que garantem a execução das ativi-
dades com o custeio de uniformes, 
materiais e divulgação. Além dis-
so, também são recebidos aportes 
da Semec, que auxilia com as des-
pesas de transporte para viagens, 
refeições e custos para a disputa 
das competições, garantindo que 
o projeto seja executado ao longo 
de todo o ano.

A sede do projeto fica no Ginásio 
de Esportes Gilmar Antônio Pavin, 

localizado no Parque Municipal da 
Uva, no centro de Colombo. As 
inscrições são gratuitas, bastando 
apenas que os interessados e res-
ponsáveis preencham um cadastro 
junto aos colaboradores do projeto.

O professor Jhonatan explicou 
que o programa prima também 
pela educação, exigindo que a 
criança esteja matriculada na rede 
de ensino no ato da inscrição, com 
acompanhamento sendo feito ao 
longo do ano letivo, estimulando 
boas práticas não só durante as 
atividades esportivas, mas também 
na vida escolar dos atletas.

“Também existe uma cobrança 
interna de manter as crianças com 
boas notas. Não é critério de exclu-
são, mas buscamos sempre manter 
bons atos, boas práticas, querendo 
que as crianças se mantenham 
estudando e tirando boas notas”, 
destacou o professor.

Os interessados em participar do 
projeto podem fazer a inscrição 
diretamente no local onde são 
executadas as atividades, ou atra-
vés do telefone 3656-8150. Outros 
detalhes e informações também 
podem ser conferidas nas redes so-
ciais. No Facebook, basta procurar 
pela página “Futuro Olímpico de 
Atletismo” e no Instagram através 
do perfil: 
@futuroolimpicodeatletismo. 
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Na última segunda-feira (7), o 
prefeito Hélder Lazarotto parti-
cipou de uma reunião no Palácio 
Iguaçu que contou com a pre-
sença do Ministro do Trabalho 
e Previdência, Onyx Lorenzoni, 
do Governador Ratinho Júnior 
e dos prefeitos que integram a 
Associação dos Municípios do 
Paraná (AMP).

Na reunião, foi apresentado às 
autoridades municipais o Programa 
Nacional de Serviço Civil Volun-
tário. O Paraná é o segundo estado 
em que o programa, que foi lançado 
no final de janeiro pelo governo 
federal, é discutido junto com os 
chefes dos executivos municipais.

Realizada em parceria com os 
municípios, que serão os respon-
sáveis pelas contratações, a inicia-
tiva oferece uma bolsa (que deve 
observar o valor do salário-mínimo 
hora) e auxílio-transporte opcional 
aos participantes, além de mais de 
200 cursos profissionalizantes, que 
serão oferecidos em parceria com 
os serviços nacionais de aprendi-
zagem.

Ratinho Junior destacou os bons 
números do mercado de trabalho 
do estado e se colocou à disposição 
para intermediar as novas oportu-
nidades junto aos municípios. A 
iniciativa oferece aos trabalhadores 
desempregados a possibilidade de 
adquirirem experiência profissio-
nal, juntamente com a participação 

A prefeitura de Pontal 
do Paraná, no Litoral do 
estado, anunciou no início 
desta semana que perdeu 
mais de R$ 500 mil após 
cair num golpe de dados 
falsos para pagamento. 
De acordo com a gestão 
do município, foram feitos 
dois pagamentos à falsa 
empresa, totalizando o 
valor de R$ 573.293.66.
A fraude só foi descober-

ta depois de a verdadeira 

A Prefeitura de Pinhais, na 
Região Metropolitana de Curi-
tiba (RMC), está contratando 
médicos da família para cargos 
temporários e emergenciais. 
Os salários chegam até R$ 15 
mil e não há taxa de inscrição 
para o certame.

O Processo Seletivo Simpli-
ficado (PSS) fará a seleção de 
novos funcionários a partir da 
ordem de inscrição. A carga 
horária de trabalho é de 40 
horas semanais e não há um 
número de vagas pré-defi-
nido, dada a necessidade de 
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Ministro do Trabalho apresenta 
programa de geração de empregos 

aos prefeitos paranaenses

Prefeitura de Pontal do Paraná cai em 
golpe e perde mais de R$ 500 mil

Pinhais abre processo para 
contração de emergência 

na área da Saúde

em cursos de qualificação.
“O emprego é o maior projeto 

social que existe, por isso iniciati-
vas que busquem a qualificação e 
a inclusão de pessoas no mercado 
de trabalho são sempre bem-vin-
das. Faremos o que for possível 
para apoiar essa ação”, afirmou o 
governador. “O Paraná é o estado 
de gente que trabalha, essa vocação 
está em nosso DNA”.

Ele destacou que o projeto 
do governo federal se soma a 
programas já em execução pelo 
Governo Estadual, como o Cartão 
Futuro, que busca incentivar o 
primeiro emprego e a contratação 
de jovens aprendizes por empresas 
paranaenses. 

Ratinho Junior ressaltou ainda 
o bom momento do mercado de 
trabalho paranaense. O estado 
fechou 2021 com a abertura de 
cerca de 172 mil vagas com car-
teira assinada, o melhor resultado 
do Sul e o quarto melhor do país. 
Foi também recorde na geração de 
empregos dos últimos 18 anos, de 
acordo com o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged).

“Dos 399 municípios paranaen-
ses, 367 fecharam 2021 com saldo 
positivo na abertura de vagas. Isso 
significa que há uma descentraliza-
ção na distribuição dos postos de 
trabalho, com a atração de diversas 
empresas para o Interior e um de-

prestadora de serviços 
comunicar a cidade so-
bre a dívida. Segundo a 
Prefeitura, a transferência 
do valor foi feita após a 
administração receber um 
e-mail fraudulento que 
apresentava uma nova 
conta bancária para que a 
prefeitura pagasse o ser-
viço de coleta de lixo do 
município.
A empresa que presta o 

serviço em Pontal do Para-

urgência na contratação de 
profissionais do ramo.

Podem participar do pro-
cesso os agentes de saúde 
graduados em Medicina, com 
registro CRM e declaração de 
quitação de débitos no órgão 
de classe específico da área. 
É necessário também ter co-
nhecimentos de informática.  

As inscrições poderão ser 
realizadas no site da Prefei-
tura de Pinhais até o dia 15 
de fevereiro. O endereço de 
acesso ao site é o www.pi-
nhais.atende.net. 

senvolvimento igualitário em todo 
o Paraná”, afirmou Ratinho Junior. 
“Queremos fazer com que novas 
oportunidades cresçam a cada dia, 
ajudando o Paraná e o Brasil a se 
desenvolverem cada vez mais”

O Programa
O Programa Nacional de Serviço 

Civil Voluntário visa amenizar os 
impactos sociais no mercado de 
trabalho causados pela pandemia 
da Covid-19. A prioridade é pela 
contratação de jovens com idade 
entre 18 e 29 anos e também os 
trabalhadores acima de 50 anos 
que estão fora do mercado há mais 
de dois anos. Os serviços serão 
ofertados dentro da estrutura das 
prefeituras.

“O Brasil tem cerca de 40 milhões 
de pessoas na informalidade e 7,8 
milhões de jovens que não traba-
lham, nem estudam. Nosso obje-
tivo é construir uma parceria para 
abrir as portas para quem precisa 
de emprego, mas não tem expe-
riência ou qualificação”, explicou 
o ministro Lorenzoni. “Esperamos 
chegar a 500 mil oportunidades 
geradas no primeiro semestre deste 
ano. As pessoas que participam do 
programa podem fazer até duas 
qualificações por ano”.

Os municípios que optarem por 
participar do programa irão se en-
carregar da organização local das 
atividades de interesse público e do 
pagamento da bolsa qualificação, 
devendo observar a regulamen-
tação da Medida Provisória e 
outras disposições do Ministério 
do Trabalho e Previdência.

Já os cursos serão ofertados pelos 
serviços nacionais de aprendi-
zagem e pelo Sebrae, priorizan-
do qualificação nas atividades 
econômicas mais importantes 
no município e em sua região. 
A participação de cada cidade 
é voluntária, a depender de sua 
capacidade de execução e o pro-
grama terá duração até o dia 31 de 
dezembro de 2022.

Prefeito Hélder Lazarotto esteve presente no encontro com o Ministro e as autoridades 
estaduais

Além da formação em Medicina, também é exigido que o profissional tenha conheci-
mentos em informática

ná é a HMS Transportes e 
Locação de Caçambas Ltda 
e os pagamentos ocorrem 
com intermédio da Stone 
Instituição de Pagamento 
S.A.
O município disse já 

ter registrado boletim de 
ocorrência e ter solicitado 
o bloqueio de valores na 
conta fraudulenta. De acor-
do com a administração, o 
serviço de coleta de lixo 
não será afetado.
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Passat seguia sentido Co-
lombo, quando se perdeu 
em uma curva, subiu no 
canteiro central da rodovia 
e atingiu um poste de ilu-
minação e um sinaleiro. O 
impacto da batida foi tão 
forte que o veículo ficou 
completamente destruído 
e o motor foi arremessa-

POLICIAL

No final da tarde da última 
segunda-feira (7), dois indiví-
duos assaltaram uma farmácia 
no bairro Santa Terezinha e 
acabaram entrando em conflito 
com um policial que passava 
pelo local.

No momento em que os 
assaltantes estavam saindo 
do estabelecimento assaltado, 
o PM percebeu a ocorrência 
e tentou fazer a abordagem 
dos bandidos, sendo recebido 
a tiros pelos criminosos. Em 
reação, o policial revidou os 
tiros e acabou atingindo um 
dos suspeitos, que conseguiram 

Na tarde da última terça-
-feira (8), um homem foi as-
sassinado no Jardim Osasco, 
em Colombo. De acordo com 
o levantamento inicial feito 
pela Polícia Civil, a vítima 
era um homem de 30 anos, 
que já tinha passagens pela 
polícia.

O crime ocorreu em ple-
na luz do dia, numa região 
movimentada do bairro, com 
intensa circulação de mora-
dores e veículos pelo local. 
O Investigador Carioca, da 
Polícia Civil, atendeu a ocor-
rência e afirmou que, segundo 
testemunhas, outras duas 
pessoas, que seriam amigos 
da vítima, também estavam 

No início da tarde do úl-
timo domingo (6), um grave 
acidente na Rodovia da Uva 
tirou a vida de um homem 
e deixou outro gravemente 
ferido. Os dois eram os 
passageiros de um veículo 
que colidiu no local.

De acordo com informa-
ções da polícia, o veículo 

No início desta semana, a 
Guarda Municipal (GM) de 
Colombo divulgou um balanço 
completo das ações realizadas 
ao longo de 2021, detalhando 
os números e as atividades da 
corporação durante este perío-
do. demonstrando o empenho 
da corporação através dos 
seus agentes em benefício da 
população colombense.

Com um leque de 63 ações 
diferentes desempenhadas no 
município, as atividades da 
GM são fundamentais no apoio 
às polícias Civil e Militar, à 
Defesa Civil e aos diversos 
setores e órgãos públicos pre-
sentes em Colombo.
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Grave acidente na Rodovia 
da Uva faz carro “abraçar” poste

Guarda Municipal divulga 
balanço das atividades 

executadas em 2021

Assalto no Santa 
Terezinha termina com 
duas pessoas baleadas

Homem é assassinado 
no Jardim Osasco

Seja nas ações de defesa do patrimônio público ou de apoio a Polícia Civil e Militar, Guarda Municipal reforçou a 
segurança pública em Colombo

Local do crime funcionava como um espaço de reciclagem e outras duas 
pessoas estavam no local no momento dos disparos

Passageiro morreu na hora e motorista está internado em estado grave

Carro utilizado pelos suspeitos foi abandonado em frente ao Corpo de 
Bombeiros junto a um dos bandidos baleados

fugir em veículo.
Além do bandido, uma pes-

soa também foi baleada dentro 
do estabelecimento após tentar 
reagir ao assalto, recebendo um 
tiro no peito que levou a vítima 
ao óbito.

Apesar da fuga, o assaltante 
baleado foi abandonado pela 
comparsa na frente do Corpo de 
Bombeiros, a poucos metros do 
local do crime, fugindo sozinho 
após a ocorrência. De acordo 
com os policiais do 22º BPM, 
o carro usado no crime já havia 
sido utilizado em outros delitos 
cometidos pelo município.

presentes no local do crime.
Os dois já foram ouvidos e 

liberados pelos policiais, que 
agora investigarão quem foi o 
responsável pelo cometimen-
to do crime. De acordo com a 
Polícia, o local onde ocorreu 
o assassinato funcionava 
como um espaço de recicla-
gem e possuía também um 
imóvel residencial na parte 
de cima do empreendimento.

Apesar da intensa movi-
mentação local, os moradores 
da região se disseram surpre-
sos com a ocorrência e que 
teriam ouvido entre quatro 
e cinco tiros, que muitos 
alegam ter confundido com 
o barulho de foguete.

Para exemplificar, o Co-
mandante da Guarda Munici-
pal, Fabrício Camargo, afirma 
que nas atividades de policia-
mento preventivo e de ponto 
base foram gerados mais de 26 
mil atendimentos e executadas 
as detenções de 28 pessoas, 
que foram encaminhadas para 
Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com o levanta-
mento, também foram regis-
trados 814 atendimentos no 
ano pelos diferentes canais 
de comunicação do órgão, 
como o 153, boletins de ocor-
rências, ordens de serviço e 
ações de apoio às Secretarias 
Municipais. Nesse ínterim, 

destacam-se os Decretos com 
notificações e orientações 
relacionadas à pandemia da 
Covid-19, que somam 77 aten-
dimentos no total.

Já as ações de desinteligên-
cia tiveram 65 intervenções da 
GM em situações de brigas, 
conflitos, agressões e ameaças, 
além de terem sido feitos 25 
atendimentos a ocorrências 
de arrombamento e furto ao 
patrimônio público.

Por fim, a Guarda Munici-
pal também desenvolveu um 
total de 26 ações educativas 
e de apoio ao trânsito, através 
de atendimento de acidentes e 
suporte às vítimas.

do a 5 metros do local do 
acidente. 

Segundo a Polícia, um 
rapaz de 33 anos, que esta-
va no banco do passageiro, 
não resistiu e morreu na 
hora. Já o motorista, de 60 
anos, foi levado ao hospital 
onde ainda está internado 
em estado grave.
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A Prefeitura de Curitiba 
divulgou, no início desta 
semana, que o Aeroporto 
Internacional Afonso Pena-
vai retomar a programação 
de voos internacionais após 
dois anos. Serão quatro par-
tidas semanais em direção a 
Buenos Aires, na Argentina, 
com previsão de início para 
a primeira semana de abril. 

O novo trajeto vai interli-
gar o Aeroporto Afonso Pena 
ao Aeroporto Jorge Newberry 
ou Aeroparque, localizado 
próximo ao centro de Bue-
nos Aires. De acordo com a 
Agência Nacional de Aviação Por meio de uma ação cível 

levada ao STF em 1991 pelo Go-
verno de Santa Catarina, Paraná 
e o estado vizinho disputaram ao 
longo de duas décadas o traçado 
litorâneo que pode afetar a costa 
paranaense. Em 2012, o governo 
de Dilma Rousseff vetou os recur-
sos do estado quanto à distribuição 
igualitária de royalties de petróleo. 
Desde então, o Paraná luta para 
contestar a decisão que beneficiou 
o estado vizinho.

Em 2020 o Supremo Tribunal 
Federal condenou os estados do 
Paraná e São Paulo a pagar uma 
multa rescisória a Santa Catarina, 
devido à exploração dos poços de 
petróleo localizados em sua região, 
a partir dos limites delimitados em 
seu mar territorial. A derrota do 
estado voltou à pauta do Supremo 
Tribunal Federal, com o questio-
namento da incidência de juros de 
mora no cálculo do ressarcimento 
à Santa Catarina, sob a alegação de 

No final de janeiro, a Ponte 
da Integração Brasil – Paraguai, 
localizada na região Oeste, em 
Foz do Iguaçu, concluiu 76% de 
sua execução sobre o Rio Paraná. 
A obra é de suma importância 
para o incremento do comércio 
entre os dois países e representa 
um grande marco fundamental na 
política de transportes brasileira. 

A obra vem sendo realizada 
pelo Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER/
PR) e o projeto conta com o 
apoio do governo federal, sendo 
administrado pelo governo do 
estado em parceria com a Itaipu 
Binacional, que investiu R$ 323 
milhões para a sua realização. A 
ponte contará com 760 metros de 
extensão e vão livre de 470 me-
tros, o maior da América do Sul. 

“Além da grande obra, um 
orgulho para a engenharia na-
cional, a Ponte da Integração 
terá um papel importante para o 
desenvolvimento de Brasil e Pa-
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Paraná volta à disputa de mar 
territorial com Santa Catarina no STF

Nova ponte de integração entre Brasil e 
Paraguai tem 76% das obras concluídas

Aeroporto Afonso Pena 
retoma vôos para Buenos 

Aires após dois anos

Imbróglio já se arrasta há 30 anos e será definido pelo STF nos próximos dias

Voos terão início a partir da primeira semana de abril

Civil (Anac), só em 2019, 
foram transportados 33.907 
passageiros com destino en-
tre a capital paranaense e a 
capital argentina.

Desde 2020, o aeroporto 
não realizava viagens inter-
nacionais, sendo a última 
operação voltada para uma 
viagem com destino ao Pa-
raguai, em 28 de março do 
mesmo ano. As aeronaves uti-
lizadas para a linha serão do 
modelo Embraer E190, com 
capacidade para 96 passagei-
ros, que atendem à demanda 
de turismo receptivo para a 
capital paranaense.que essa multa deveria ser dirigida 

à União, à Agência Nacional do 
Petróleo ou à Petrobras. 

O Governo do estado discorda 
totalmente dos critérios cartográfi-
cos usados pelo IBGE, pois estes 
prejudicam os estados de litoral 
côncavo, como é o caso do litoral 
paranaense e do Piauí. Nestes 
dois estados, as linhas usadas 
para definir o mar territorial se 
aproximam à medida em que se 
afastam da costa, formando um 
triangulo, enquanto as linhas dos 
estados vizinhos se expandem. No 
triângulo paranaense existe apenas 
um poço de petróleo, o Caravelas, 
ainda assim reivindicado por Santa 
Catarina desde 1991.

Para o deputado federal Luiz 
Carlos Hauly, as decisões do STF 
precisam ter um embasamento téc-
nico e prudente. “Por muito menos 
um país declara guerra a outro”, 
ponderou. Em 2012, Hauly, que 
era o segundo secretário estadual 

raguai, criando um fluxo intenso 
de carga entre os dois países”, 
alega o ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de Freitas. 
“Apesar da complexidade, do 
grande desafio, a obra anda em 
bom ritmo. É um sinal de que 
houve planejamento”, conclui.

Atualmente, os trabalhos 
estão concentrados nas pistas 
por onde passarão os veículos e 
pedestres. Serão duas pistas sim-
ples com 3,6 metros de largura, 
acostamento de três metros e 
calçadas de 1,7 metro nas laterais. 
Até o momento, foram investi-
dos aproximadamente R$ 177 
milhões por parte dos recursos 
disponibilizados pela Itaipu. 

“Temos a absoluta convicção 
de que o emprego desses recursos 
está contribuindo para que o Bra-
sil realmente comece a decolar, 
que tenha obras estruturantes, e 
que tenha um desenvolvimento 
sustentável muito mais acentua-
do e rápido”, declarou o diretor-

da Fazenda, destacou que muitas 
vezes o assunto vinha à tona e 
depois era esquecido. “Temos a 
necessidade imperiosa de persis-
tência”, disse na época. Para ele, 
as decisões promulgadas são uma 
grande injustiça com o Paraná, 
que vem sendo lesado há 32 anos 
por um erro na marcação de seu 
território marítimo. 

A Procuradoria Geral da 
República (PGR) se manifestou 
de forma contrária ao recurso do 
Paraná. No parecer, Augusto Aras 
alegou que não há dúvidas sobre a 
decisão de 2020 e declarou opinar 
pela rejeição dos embargos para-
naenses. Agora, entre os dias 11 e 
18 de fevereiro, em sessão virtual, 
os ministros da Suprema Corte 
divulgarão seus votos sobre os 
recursos protocolados pelo Gover-
no do Paraná contra a decisão do 
STF. Este seria o último capítulo 
da disputa que se estende desdeo 
início dos anos 90 até aqui. 

-geral da binacional Itaipu, João 
Francisco Ferreira. 

O detalhamento da obra 
é divulgado mensalmente no 
informativo digital, disponível 
no portal do DER/PR e também 
enviado por e-mail para quem 
se inscrever no site. A rodovia 
Perimetral Leste, que tem por 
objetivo conectar 15 quilôme-
tros de extensão entre a Ponte 
de Integração e a nova aduana 
argentina às rodovias BR-469 
e BR-277, também está sendo 
construída.  

O rol de obras estruturantes 
financiadas na região Oeste do 
Paraná pela margem brasileira 
da Itaipu, também inclui a du-
plicação da pista do Aeroporto 
Internacional de Foz do Iguaçu, 
já concluída, além da revitaliza-
ção do sistema de transmissão 
de Furnas, entre outros projetos 
financiados pela binacional. Os 
investimentos da empresa na 
região somam R$ 2,5 bilhões.

A Midas Ambiental Reciclagem 
LTDA torna público que rece-
beu do IAT, a Licença Prévia 
para recuperação de solvente, 
recuperação e refino de óleos 
minerais, fabricação de tintas, 
esmaltes, lacas e vernizes, 
formulação de combustíveis, 
recuperação e refino de óleo ve-
getal, fabricação de solventes, 
secantes e impermeabilizantes 
a ser implantada na Rua Gio-
vani de Abreu Bianchini, 577, 
Colombo, Paraná

A Midas Ambiental Reciclagem 
LTDA torna público que irá 
requerer do IAT, a Licença de 
Operação para recuperação de 
solvente, recuperação e refino 
de óleos minerais, fabricação de 
tintas, esmaltes, lacas e vernizes, 
formulação de combustíveis, 
recuperação e refino de óleo 
vegetal, fabricação de solventes, 
secantes e impermeabilizantes a 
ser implantada na Rua Giovani 
de Abreu Bianchini, 577, Co-
lombo, Paraná

Alfa Industria e Comercio de Confecções Eireli, CNPJ 03.286.094/0001-
03, torna público que requereu ao Instituto Água e Terra - IAT a Licença 
Operação, para atividade de indústria e comércio no atacado e varejo de 
confecções, artigo de vestuário, roupas e uniformes, materiais de segurança 
e resistente a fogo e serviços de bordados, estamparia, texturização e subli-
mação á Rua Leonilda Sibila Nadolny, 53, Colombo, Paraná.
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Dinheiro esquecido no banco? Saiba como receber

Estados Unidos facilita a entrada de brasileiros em seu território

Cerca de 8 bilhões de reais estão esquecidos nos bancos e poderão ser resgatados a partir de março

Com taxa de 100 dólares, programa permite que brasileiros utilizem quiosques automáticos e evitem filas

A partir do dia 14 de fe-
vereiro, o brasileiro poderá 
consultar se possui valores a 
serem recebidos dos bancos 
em que estiver cadastrado. 
De acordo com o Banco 
Central (BC), estima-se 
que 24 milhões de pessoas 
físicas e jurídicas tenham, 

No início desta semana, o 
governo federal anunciou 
a efetivação da terceira 
etapa do acordo com os 
Estados Unidos (EUA) 
para facilitar a entrada de 
cidadãos brasileiros no 

em média, R$ 333 a serem 
recebidos das instituições 
financeiras
O Banco Central anunciou 

a criação de um novo site 
para a consulta de créditos 
a serem recolhidos. Os 
eventuais pedidos de trans-
ferência estarão disponíveis 

país norte-americano. A 
negociação do programa 
Global Entry vem sendo 
realizada desde 2013 e, 
apesar de não eliminar a 
exigência de visto, tem 
o objetivo de acelerar os 

em março e, segundo o BC, 
cerca de R$ 8 bilhões estão 
esquecidos nos bancos. 
A consulta já havia sido 

disponibilizada em janei-
ro, mas a novidade animou 
tanto a população que o site 
ficou sobrecarregado e saiu 
do ar, fazendo com que o BC 

procedimentos de entrada 
e saída de imigrantes em 
território estadunidense.
“Começa a valer hoje uma 

novidade muito boa para 
os brasileiros que preten-
dem viajar aos Estados 

suspendesse a operação até 
que o acesso ao novo site 
fosse restabelecido.
O resgate do dinheiro 

para aqueles que possuem 
valores a serem recebidos 
poderá ser feito via PIX. As 
pessoas que não quiserem 
aderir a esta modalidade de 
transferência deverão entrar 
em contato com os respec-
tivos bancos para tratar de 
formas alternativas para o 
recebimento.
“Não caia em golpes! O 

único site para a consulta 
e solicitação no sistema é 
o valoresareceber.bcb.gov.
br – Não enviaremos links 
e ninguém está autorizado a 
entrar em contato com você 
em nome do Banco Central 
ou do Sistema Valores a 
Receber”,  alerta o Banco 
Central do Brasil.
O BC não entra em contato 

direto com os cidadãos para 
tratar de recebimentos ou 
pedir confirmação de dados. 
Nunca clique em links sus-
peitos enviados por e-mail, 
SMS, Whatsapp ou Tele-
gram, nem faça qualquer 
tipo de pagamento para ter 
acesso a essa informações.

Unidos e que agora podem 
se inscrever no programa 
Global Entry, que facilita 
o processo de entrada mi-
gratória dos viajantes que, 
após cumprir o processo 
de registro e de avaliação 
prévia, forem aprovados, 
podendo se beneficiar de 
uma entrada mais rápida 
e fácil nos aeroportos dos 
Estados Unidos”, afirma 
o ministro da Casa Civil, 
Ciro Nogueira.
Conforme o decreto as-

sinado em março de 2020 
pelo presidente Jair Mes-
sias Bolsonaro (PL) e pelo 
então ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
Moro, o programa possui 
três etapas. Inicialmente, 
um grupo de 20 brasileiros 
participantes do Fórum de 
Altos Executivos Brasil-
-EUA seria testado. Em 
seguida, a inscrição de um 
número limitado de pes-
soas estaria disponível para 
que o Serviço Federal de 
Processamento de Dados 

Passo a Passo para a con-
ferência dos valores:

– Acesse o site valoresare-
ceber.bcb.gov.br a partir 
da próxima segunda-feira 
(14); 

– Digite seu CPF ou CNPJ 
para consultar se você tem 
valores esquecidos em 
bancos;

– Se sim, guarde bem a 
data que o sistema vai te 
informar. É neste dia que 
você saberá o valor exato 
que tem a receber e soli-
citar a transferência, que 
será feita a partir de 7 de 
março, também pelo site 
do Banco Central.

Vale lembrar que para pedir 
o resgate do dinheiro, é neces-
sário fazer o cadastro gratuito 
no site ou no aplicativo Gov.br. 
Além disso, o cidadão deve con-
firmar sua identidade por meio 
dos processos indicados em 
uma dessas plataformas, até que 
a segurança de sua conta atinja o 
nível prata ou ouro. O processo 
inclui envio de documentação e 
reconhecimento facial. 

(Serpro) fosse avaliado e 
aprimorado. Na terceira e 
última fase do programa, 
a inscrição no Global En-
try estará disponível para 
todo o cidadão brasileiro 
interessado em simplificar 
a passagem pelo controle 
de passaporte dos Estados 
Unidos.
Para aderir ao processo, 

é preciso pagar US$ 100 
(equivalente a R$ 529 pelo 
câmbio real) à autoridade 
de Proteção de Fronteiras e 
Alfândega do Departamen-
to de Segurança Doméstica 
dos Estados Unidos (CBP), 
que coordena o programa. 
A taxa é válida por cinco 

anos e as inscrições são 
conferidas pela Receita 
Federal e a Polícia Federal 
antes de serem enviadas 
para o CBP, cujo avalia o 
tratamento diferenciado 
sobre o controle migrató-
rio. Os interessados devem 
se inscrever na plataforma 
do programa, disponível no 
site do CBP. 

Siga-nos no Instagram@jornaldecolombo
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