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Novos conselheiros tutelares 
tomam posse em Colombo

Academia colombense sai vitoriosa 
do Paranaense de Jiu-Jitsu

Iniciadas as obras de construção 
da Escola Adventista de Colombo

Número maior de conselheiros e inauguração do novo Conselho Tutelar em Colombo 
ampliam a atuação do órgão no município e garantem uma maior fiscalização no recebi-
mento de denúncias e violações de direitos da população infantojuvenil. Página 06

Após ser campeã na 1ª etapa do Campeonato Paranaense, 
Academia Checkmat conquista novos troféus e medalhas em 
mais uma fase do torneio, trazendo para Colombo um título 
inédito. Confira como foi a participação da equipe na mais 
importante competição estadual da modalidade. Página 09

Novo espaço educacional contará com uma área de apro-
ximadamente sete mil metros quadrados, oferecendo espaços 
diversos para o desenvolvimento dos estudantes do município. 
Confira a previsão de entrega do projeto e todos os detalhes 
sobre a nova escola. Página 06
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“Em tempos de 
crise, os sá-
bios constroem 

pontes, enquanto os tolos 
constroem muros”. Essa 
frase saiu de uma obra de 
ficção, do filme Pantera 
Negra, cujo protagonis-
ta foi interpretado pelo 
eterno ator Chadwick Bo-
seman. Mesmo que tenha 
vindo de um filme, ela se 
aplica muito bem ao mun-
do que vivemos hoje, onde 
presenciamos o início de 
mais um conflito que tem 
possibilidade de alcançar 
proporções globais. Nós 
mal saímos da mais grave 
crise sanitária dos últimos 
anos e já começamos a ver 
o mundo se dividir nova-
mente por seus interesses? 
Lembra-se que no início 
da pandemia muita gente 
pensava que sairíamos 
dessa situação mais forte 
e mais unidos? Os atuais 
indícios vêm mostrando 
o contrário. Ainda assim, 
precisamos manter a fé 
e a esperança por dias 
melhores, sabendo que a 
atitude de cada um é de 
fundamental importância 
para construirmos um 
espaço mais justo, forte e 
unido para todos!
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Expediente

EDITORIAL Programa Entrega Legal, você sabe o que é?

Os desastres causados pelas chuvas e a falta de políticas 
públicas habitacionais

ARTIGO

ARTIGO

A dúvida em permanecer ou 
não com o filho (ainda durante a 
gestação ou recém-nascido) ex-
iste, é real e a mulher tem o direito 
de tomar essa decisão.  Quando 
não se pode falar sobre esse assun-
to as consequências são diversas, 
graves e geram abandonos em la-
tas de lixo ou lugres ermos, ven-
da de crianças, adoções ilegais, 

Infelizmente a semana foi marcada 
pela tragédia que atingiu a região 
serrana do Estado do Rio de Ja-
neiro, em especial o município 
de Petrópolis. As fortes chuvas do 

abortos clandestinos com risco de 
morte para a mulher, entre outros.
Por isso é fundamental que essa 
mulher receba atendimento hu-
manizado sem preconceitos e jul-
gamentos e tenha apoio adequado 
quando tiver dúvidas sobre o exer-
cício da maternidade e a respeito 
de seu futuro e de seu bebê. Para 
tanto, segue um guia para orien-
tação e conhecimento às gestantes.

GUIA PARA GESTANTE
A entrega legal, ao contrário do 
que muitos pensam, é um ato de 
amor. É seu direito cuidar do seu 
bebê em condições dignas e se-
guras, tendo acesso às políticas 
públicas.
Entretanto, se você, por qualquer 
motivo entender que não conse-
guirá ou não poderá ficar com o 
recém-nascido, busque ajuda e 
compartilhe o que está pensando 
e sentindo com um profissional de 
sua confiança.
Quando a entrega é legalizada e 
realizada de forma responsável, 
você estará garantindo o direito 
do bebê de ser cuidado em uma 
família preparada para adoção e 
isso faz toda a diferença.

DECISÃO CONSCIENTE

último dia 15 de fevereiro transfor-
maram a região em um cenário de 
total destruição. Até a conclusão 
desta coluna, 208 pessoas haviam 
perdido suas vidas e dezenas de 
famílias que tiveram suas casas lit-
eralmente e totalmente destruídas 
estavam desabrigadas. 
O cenário parece se repetir, pois 
menos de dois meses atrás o mes-
mo ocorria no Estado da Bahia, 
onde somente no mês de dezem-
bro 17 pessoas morreram vítimas 
das fortes chuvas e mais de 4 mil 
ficaram desabrigadas. Em janeiro, 
a situação não foi diferente, porém, 
desta vez, em São Paulo, onde 24 
pessoas morreram e cerca de 1,5 
mil ficaram desabrigadas.
Apesar das regiões e épocas serem 
diferentes os três fatos escancar-
am um enorme e crônico proble-
ma brasileiro: a falta de políticas 

Essa é uma escolha que deve ser 
pensada com muito cuidado. Afi-
nal, você estará abrindo mão para 
sempre dessa maternidade. É uma 
decisão que deve ser tomada de 
forma madura e não precipitada.
Ao buscar ajuda você terá possi-
bilidade de conversar com profis-
sionais que poderão auxiliá-la a 
pensar em todo esse processo, 
evitando-se assim que haja sofri-
mento emocional intenso poste-
riormente ou até mesmo arrepen-
dimento.

INTIMIDADE E SIGILO
Fique tranquila, você tem direito 
à intimidade e ao sigilo garantidos 
pela Constituição Federal do Bra-
sil, (art. 5º-X) e pelo Estatuto da 
criança e do adolescente (art.19-B, 
§ 5º).

LOCAIS ONDE BUSCAR
ORIENTAÇÕES E 
ATENDIMENTO
O Programa de Entrega Legal é 
formado por uma rede de diver-
sos órgãos, unidades de saúde, 
CRAS, CREAS, Conselho Tute-
lar, Ministério Público e Defenso-
ria Pública, que deverão encamin-
há-la para a Vara da Infância e 
Juventude de sua Comarca, aqui 

públicas habitacionais adequadas.
É fato que muitas destas pessoas 
estão em lugares marginalizados, 
sem infraestrutura, muitas vezes 
em regiões de risco, ocupando tais 
locais de forma irregular. Mas elas 
só estão lá pela simples e clara falta 
de opção. 
As nossas cidades estão crescendo 
cada vez mais e a população mais 
carente está sendo expulsa dos 
centros urbanos, locais onde os 
metros quadrados estão cada ano 
mais caros, e sendo literalmente 
jogadas às margens das cidades, 
onde o planejamento, a infraestru-
tura urbana e as políticas públicas 
não conseguem chegar ou chegam 
tarde demais. 
Aliando isso ao claro crescimento 
das variantes climáticas, causadas 
pelos fatores já amplamente con-
hecidos como o desmatamento, 

em Colombo na maternidade, 
também pode procurar a assistente 
social e ainda pelo Cartório de 
Registro Civil.
Os órgãos parceiros estão prontos 
para um atendimento humanizado 
sem constrangimento ou julga-
mentos.

VARA DA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE
O Caminho seguro para a Entre-
ga Legal é a Vara da Infância e 
Juventude, único local apropriado 
para tratar das questões relativas à 
adoção legal e à oficialização da 
entrega voluntária de uma bebê.
A gestante ou mãe de recém-na-
scido será recebida por profis-
sionais especializados (psicólogo 
e assistente social) e a situação 
será cuidadosamente analisada. 
Os atendimentos serão no sen-
tido de dar subsídios para que a 
gestante mãe tenha uma decisão 
refletida e segura. Se essa decisão 
for realmente pela entrega, após o 
nascimento serão realizados os en-
caminhamentos legais.
Há prazos inclusive, par que a ges-
tante/mãe se retrate ou se arrepen-
da da entrega do filho. Tire suas 
dúvidas procurando pelo Cartório 
Vedovatto.

geração de lixo, entre outros, criam 
a fórmula perfeita para desastres 
como estes serem cada vez mais 
comuns e mais fortes.
É preciso fortalecer áreas de espe-
cial interesse social - regiões nas 
quais aplicam-se regras de uso e 
ocupação do solo especiais volta-
das para a democratização do aces-
so à terra; fortalecer as políticas de 
financiamento habitacional social; 
criar políticas que diminuam os 
impactos ambientais causados 
pelos grandes centros urbanos 
(diminuição de áreas verdes, ca-
nalização de rios, desmatamento, 
entre outros), criando, por exemp-
lo, mais áreas verdes, uso do IPTU 
verde; combater a exploração 
comercial clandestina de tais áreas; 
entre diversas outras ações. 
O trabalho certamente não é fácil. 
Mas é possível e urgente.

Gilson Santos é Jornalista com es-
pecialização em Ciências Políticas 
e atual presidente da Coordenação 
da Região Metropolitana de Curi-
tiba – Comec, do Governo do Es-
tado do Paraná. Contato: gilson-
jsantos@comec.pr.gov.br

Elizabete Regina Vedovatto é 
agente delegada do serviço de reg-
istro civil da sede de Colombo e 
pós-graduada em Direito. Já exer-
ceu os cargos de secretária geral 
da ARPEN Brasil e presidência do 
IRPEN-PR.



ANO 23 - EDIÇÃO 2821  •  25 DE FEVEREIRO DE 2022 | |3LOCAL

Fo
to

 –
 D

ai
an

a 
N

od
ar

i/P
M

C
Fo

to
 –

 D
iv

ul
ga

çã
o/

PM
C

Fo
to

 –
 D

iv
ul

ga
çã

o/
PM

C

Gruta do Bacaetava estará aberta para visitação durante o Carnaval

Mais famoso ponto turístico de Colombo estará aberto para visitação durante o car-
naval mediante agendamento prévio via WhatsApp

Participaram deste evento o vice-prefeito e secretário municipal de educação Profes-
sor Alcione, a diretora de Educação Professora Luciane Dala Valle e a coordenadora 
do Núcleo Pedagógico do Ensino Fundamental Professora Luciane das Neves.

Acordo garante que a população colombense tenha acesso gratuito a uma seleção de 
cursos gratuitos oferecidos pelo Senac

O Departamento de Turismo da 
Secretaria Municipal da Indústria 
Comércio Turismo e Trabalho 
anunciou, no início desta semana, 
que a Gruta do Bacaetava estará 
aberta para visitações durante o 
feriado de carnaval.

As visitas se iniciaram na quar-
ta-feira (23/02) e poderão ser 
realizadas até terça-feira (01/03), 
todos os dias, das 09h às 16h, sem 
intervalos e mediante agendamento 
através do telefone (41) 98861-
8336, somente via WhatsApp. Nos 
dias 2 e 3 de março, o parque estará 
fechado, reabrindo novamente na 
sexta-feira (4).

O Parque Municipal que abriga a 
Gruta do Bacaetava possui um rico 
acervo de flora e fauna nativa, além 
de apresentar um conjunto de ca-
vernas que tem idade aproximada 
de 600 milhões de anos.

Considerado como um dos princi-
pais pontos turísticos de Colombo, 
o espaço possui uma excelente 
infraestrutura, com guias, centro 
de visitantes, sala de vídeo, sala 
de educação ambiental, banheiros, 
uma gruta religiosa, além de um 
espaço recreativo com quiosques 
e churrasqueiras. 

Durante a visita à gruta, os visi-
tantes ganham uma lanterna e são 

acompanhados por um guia pelas 
trilhas do parque. A maior parte do 
trajeto é constituído por passarelas 
no interior da caverna, garantindo 
maior comodidade e facilidade aos 
visitantes.

Dentro da gruta, os maiores 
atrativos são as estalactites e es-
talagmites, formações rochosas 
que se desenvolvem ao longo de 
muitos anos.

Para você que pretende visitar 
o local neste feriado, a gruta fica 
localizada às margens da Rodo-
via Antonio Gasparin, que é a 
continuação da PR-417, a famosa 
Rodovia da Uva.

Colombo firma parceria com 
SENAC para oferta de cursos 
à população e servidores do 

município

Colombo é destaque em programa 
estadual de incentivo à educação

Na última semana, o Prefei-
to Helder Lazarotto assinou 
um convênio com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) através do 
qual vai oferecer cursos aos 
servidores da Prefeitura, que 
terão acesso através da Escola 
de Gestão, e à população, que 
terá vagas disponibilizadas 
pela Secretaria de Indústria, 
Comércio, Turismo e Trabalho.

“Trata-se de uma parceria 
estratégica que vai beneficiar 
principalmente os cidadãos Co-
lombenses com mais qualidade 
nos serviços que prestamos 

Na última semana, foi realizado 
o Seminário de Cooperação Pe-
dagógica com Municípios, pro-
movido pelo Governo Estadual, 
onde foi apresentado o protocolo 
de intenções para ampliação das 
estratégias educacionais do Pro-
grama Educa Juntos.

Implementado no final de 2020, 
o programa é uma iniciativa da 
Secretaria de Estado da Educação 
e do Esporte (Seed-PR) que tem 
como objetivo apoiar os muni-
cípios paranaenses na melhoria 
da aprendizagem e alfabetização 

com o servidor mais bem pre-
parado. Assim, vamos melho-
rar a qualificação dos nossos 
cidadãos para ocupar as vagas 
de empregos que estão sendo 
geradas nas empresas que es-
tamos atraindo para Colombo” 
disse o Prefeito.

Também representaram a Pre-
feitura o Secretário Municipal 
de Administração, Ademir 
Garcia, José Luiz Binotto da 
Secretaria da Indústria, Co-
mércio, Turismo e Trabalho, e 
a Professora Valdinéa Pereira 
de Souza Diretora da Escola 
de Gestão Municipal.

dos estudantes desde a Educação 
Infantil.

No ano passado, o município de 
Colombo teve atuação destacada 
no programa, garantindo a inclu-
são de sete escolas no Livro de 
Registro de Chamada On-line do 
Paraná para os municípios. Entre 
os conteúdos deste sistema, está 
a possibilidade de os professores 
realizarem também os planeja-
mentos de acordo com os temas 
definidos e disponibilizados 
dentro desta ferramenta.

Além disso, o município parti-

cipou também da programação 
estadual de matemática, com a 
professora Alexandra Siqueira 
da Costa, da Escola Municipal 
Jardim das Flores, sendo premiada 
pelo seu planejamento, garantido 
que outras cidades do estado 
tenham acesso aos conteúdos 
produzidos por Colombo.

No evento também foram apre-
sentadas as ações desenvolvidas 
no ano de 2021 em apoio à educa-
ção municipal no Paraná, e o que 
será desenvolvido durante o ano 
letivo de 2022. Entre as iniciativas 
estão a formação continuada, for-
necimento de material didático e 
de ferramentas tecnológicas que 
auxiliam no dia a dia das escolas.

"Estamos transformando a edu-
cação do Paraná numa educação 
moderna, necessária para os 
dias de hoje. Só com a educação 
transformamos um país. Somos 
o estado que mais tem universi-
dades estaduais no Brasil, temos 
26 mil doutores no nosso estado. 
E precisamos fazer com que a 
nossa educação básica cresça na 
mesma proporção. Queremos o 
Paraná como Estado inovador, 
para que tenhamos condições 
de competitividade no mercado 
externo", disse o vice-governador 
Darci Piana.
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Cobra exótica dos Estados 
Unidos é resgatada em Colombo

Assistência Social de Colombo e Lapa 
trocam experiências sobre serviços

Secretaria de Obras recupera 
maquinários parados por 

falta de manutenção

A posse ilegal de animais exóticos pode ser configurada como crime e acarretar penas 
que variam de multas à detenções

Secretarias falaram sobre ações desenvolvidas nos municípios e projetos futuros pen-
sados no benefício da população

Segundo o diretor do Departamento de Frota Pública do Município, foram investidos 
120 mil reais na recuperação do maquinário

Gestores da Secretaria de 
Assistência Social de Co-
lombo realizaram uma visita 
técnica na última semana 
ao município da Lapa, onde 
tiveram a oportunidade de 
compartilhar experiências 

A Secretaria Municipal de 
Obras e Viação (SEMOV) 
colocou em funcionamento 
três máquinas pesadas que 
estavam paradas há mais 
de três anos na oficina 
da Prefeitura por falta de 
manutenção.  Dentre os 
equipamentos, estão um 
rolo compressor, uma re-
troescavadeira e uma pá 
carregadeira que já estão 
aptas para operação.
Segundo o secretário da 

Pasta, Ítalo Perini, a ação 
reafirma o compromisso 
do governo municipal em 
trazer eficiência nos servi-
ços e economia aos cofres 
públicos. “Não adianta a 
cidade contar com uma 
estrutura de trabalho e não 
poder utilizá-la. Com o 
empenho e dedicação de 
nossa equipe, conseguimos 
viabilizar todas as condições 
necessárias para a retoma-
da desses equipamentos às 
ruas e garantir mais obras à 
população”, destacou.
De acordo com o diretor 

do Departamento de Frota 

Uma cobra exótica popularmente 
conhecida como corn snake (co-
bra-do-milho) foi encaminhada 
pelo Instituto Água Terra (IAT) a 
um empreendimento licenciado. A 
cobra foi encontrada no último fim 
de semana nas ruas do município 
de Colombo.

O animal, da espécie Panterophis 
guttatus, foi resgatado pela popu-
lação local e entregue ao Setor de 
Fauna do IAT. Em um ambiente 
adequado, agora ela fará parte de 
estudos, como identificação de 
animais peçonhentos e sensibiliza-
ção quanto ao impacto de espécies 
exóticas sobre a fauna nativa.

“A corn snake é uma serpente 
não-peçonhenta, ou seja, não pos-
sui veneno, mas ela é exótica no 
país, não é originária do território 
brasileiro e, portanto, sua criação 
e comercialização são proibidas no 
Estado”, destaca o biólogo do setor 
de Fauna do IAT, Allyfer Ziemmer.

O animal é nativo da região Su-
deste dos Estados Unidos. Entre os 
prejuízos de retirar uma espécie de 
seu ecossistema natural e introdu-
zi-la em outro ecossistema, está o 

sobre as ações desenvolvidas 
nos dois municípios e sobre os 
projetos futuros em benefício 
da população.

Na oportunidade, a Secre-
tária de Assistência Social 
de Colombo, Elis Lazarot-

Pública, Elton Aragão, os 
maquinários estavam em 
situação precária. “Para as 
pessoas menos entendidas 
no assunto, esses equi-
pamentos poderiam até 
ser considerados sucatas. 
Mas com muito esforço da 
equipe, agora, conseguimos 
colocar mais três importan-
tes ferramentas de trabalho 
nas ruas o que reflete em 
maior agilidade e melhores 
condições para atender a 
população com obras e ser-
viços”, ressaltou.
Aragão também destacou 

a economia gerada ao mu-
nicípio. “O valor pago com 
o conserto dos três maqui-
nários girou em torno de R$ 
120 mil. Se tivéssemos que 
adquirir novos, teríamos que 
desembolsar mais de R$ 1 
milhão. É importante res-
saltar que esta é apenas uma 
das ações, pois o trabalho de 
manutenção da frota pública 
de veículos, maquinários e 
equipamentos é realizado 
de forma constante pela 
SEMOV”, finalizou.

potencial de transportar doenças e 
parasitas. “Isso, além de afetar as 
espécies nativas, pode também pre-
judicar os seres humanos”, destaca 
o biólogo do IAT, Mauro de Brito.

“Muitas vezes, identificar se uma 
espécie exótica possui ou não po-
tencial de se tornar invasora pode 
demorar. Por isso é preciso sempre 
trabalhar com a prevenção, para 
evitar que animais exóticos possam 
vir a se estabelecer nos ambientes 
naturais”, completou o biólogo.

De acordo com ele, os problemas 
podem ser ainda maiores quando 
as espécies exóticas apresentam 
características que as tornam in-
vasoras, como falta de predadores, 
alta capacidade de reprodução, 
grande capacidade de deslocamen-
to e ocupação do ambiente. Essas 
atitudes ameaçam ecossistemas, 
habitats e outras espécies nativas.

O Paraná possui uma lista de 
todos os animais considerados 
exóticos e com restrições de criação 
e comércio. A lista foi publicada 
oficialmente em 2015, pela Por-
taria IAP nº 246. “Nela, é possível 
constatar que também são exóticas 

todas as espécies de pítons, cobras 
que são comuns encontrar com as 
pessoas”, completou o biólogo.

A Portaria estabelece critérios, 
procedimentos, trâmites adminis-
trativos e premissas para a conces-
são de Licenciamento Ambiental 
de empreendimentos que fizerem 
uso e manejo de fauna nativa ou 
exótica em condição ex situ – situa-
ção em que o patrimônio genético é 
mantido fora de seu habitat natural.

Quem possui os animais listados 
na Portaria, sem a devida docu-
mentação, está agindo de maneira 
ilegal e deve solicitar a entrega 
voluntária ao IAT. O objetivo da 
entrega voluntária é ficar livre de 
uma ação penal. Caso contrário, o 
tutor de um animal exótico, com 
criação e comércio proibidos pela 
normativa, pode sofrer punições 
cabíveis relacionadas ao Crime 
Ambiental.

De acordo com a legislação, 
introduzir espécie animal no 
País, sem parecer técnico oficial 
favorável e licença expedida por 
autoridade competente, é passível 
de penalização com detenção de 
três meses a um ano, e multa. A 
normativa descreve, ainda, que o 
ato de disseminar doença ou praga 
ou espécies que possam causar 
dano à agricultura, à pecuária, à 
fauna, à flora ou aos ecossistemas, é 
passível de reclusão de um a quatro 
anos, e multa.

Com o objetivo de evitar a criação 
de animais exóticos, muitas vezes, 
por falta de conhecimento sobre 
essa diferença, o órgão ambiental 
do Estado orienta que nunca se deve 
comprar sem saber da procedência. 
Também é importante denunciar 
à Polícia Ambiental ou ao IAT a 
existência de comércios ilegais ou 
suspeitos de fauna.

to, destacou a importância 
do momento. “Incentivar e 
proporcionar encontros en-
tre profissionais de outros 
territórios só fortalecem os 
trabalhos. Nossa gratidão 
aos nossos colegas da Lapa 
pela recepção. Esse inter-
câmbio com certeza trouxe 
experiências maravilhosas e 
que vamos colocar em prática 
pensando sempre no melhor 
aos nossos cidadãos colom-
benses”.

Segundo a diretora da Pro-
teção Social Básica, Daniele 
Ferreira, o encontro propiciou 
uma interação entre os profis-
sionais que atuam na área da 
assistência social, possibili-
tando assim inovações no pro-
cesso de trabalho, refletindo 
na melhoria do atendimento 
das famílias.
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Posso dizer que o Jornal de Colombo 
participou de um momento histórico 
na educação do nosso município. Na 

última semana, acompanhamos o evento 
de lançamento da pedra fundamental 
da nova Escola Adventista que será 

construída na cidade.
Diversos objetos simbólicos que 

remetem à Educação Adventista e 
ao município de Colombo foram 

colocados na cápsula do tempo que 
marcou o início das obras, levando a 

mensagem para que as gerações futuras 
valorizem o dia que esse tão importante 

estabelecimento de ensino nasceu na 
cidade.

Feliz aniversário, Virlane! A vida é 
maravilhosa e viver é um privilégio, por 

isso comemorar aniversário deve ser sempre 
motivo de alegria e gratidão. Parabéns, muitas 
felicidades e celebre em grande estilo mais um 

ano de vida!

Felicidades, Zinho! Você já viveu muitos 
sonhos, mas ainda tem muitos mais para 

realizar. Desejo muitos anos de vida felizes, 
muito sucesso, saúde e amor. Parabéns e um 

feliz aniversário!

Feliz Aniversário, Renato! Que a alegria de 
viver esteja presente no seu coração hoje e 

sempre. Parabéns!

Dentre os objetos, 
foi adicionada uma 
edição do Jornal do 
Colombo, para que 
as futuras gerações 

saibam quais eram as 
manchetes e destaques 

nesse momento tão 
importante. 

Para a Professora Franciele 
Marcondes, desejo os mais sinceros 
votos de sucesso à frente da direção 
da Escola Adventista de Colombo, 
sabendo que com sua dedicação e 
comprometimento a nossa cidade 
se fortalecerá ainda mais no meio 

educacional.

Nova Escola Adventista 

Virlane Nascimento 23/02

Zinho Gomes  23/02

Vereador Renato  Tucumantel  20/02

Social
Zoleide
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Novos conselheiros tutelares são empossados em Colombo

Iniciadas as obras de construção da Escola Adventista de Colombo

Novo e moderno laboratório de exames será inaugurado em Colombo

Município chega agora ao total de 10 conselheiros tutelares que atuarão na aplicação das políticas públicas voltadas à população 
infantojuvenil

Localizado ao lado da Paróquia Santa Teresinha, escola contará com uma área de 
quase 7 mil metros e terá a capacidade de atender 1.100 alunos

Espaço contará com técnicas modernas de exames e serviço de assessoria médica e 
científica para os pacientes

Na última quarta-feira (23), foi 
realizada a cerimônia de posse dos 
novos conselheiros tutelares de 
Colombo. A solenidade aconteceu 

na Câmara Municipal e contou com 
a presença do prefeito Helder La-
zarotto, do vice, Professor Alcione, 
da secretária de Assistência Social, 

Elis Lazarotto e da Juíza da Vara 
da Infância e da Juventude, Dra. 
ShalineZeidaOhiYamaguchi.

Na oportunidade, o prefeito 

Na manhã do último domingo 
(20), foi realizada a cerimônia de 
lançamento da pedra fundamental 
da nova Escola Adventista de 
Colombo. O evento serviu para 
simbolizar o início dos trabalhos 
onde será construída a escola, além 
de comemorar a chegada da Edu-
cação Adventista ao município.

Com uma área total de quase sete 
mil metros quadrados, a Escola 
Adventista de Colombo contará 
com cerca de 25 salas de aula e terá 
a capacidade de atender até 1.100 
alunos. Além disso, o espaço con-
tará também com uma biblioteca 
ampla e interativa, uma quadra 
infantil coberta e um ginásio com 
palco fixo que pode ser utilizado 
como auditório com capacidade 
para 600 pessoas.

Outras áreas de lazer e ensino 

A partir de março, os cidadãos 
de Colombo terão à disposição 
mais um novo serviço de saúde de 
qualidade. O LabKosop, renomado 

destacou a importância do novo 
Conselho. “Celebramos hoje o 
cumprimento de mais uma meta 
da gestão. Quero parabenizar o 
trabalho de toda equipe envolvida 
para a extensão do Conselho, 
proporcionando uma cobertura 
ampla deste que é um serviço de 
proteção de direitos de crianças e 
adolescentes”.

A secretária de Assistência 
Social, Elis Lazarotto, também 
aproveitou a oportunidade para dar 
as boas-vindas aos novos conse-
lheiros. “Quero saudar aos novos 
conselheiros e dizer que estamos 
dispostos a colaborar com o que for 
necessário para o melhor desempe-
nho nas ações desenvolvidas pelo 
órgão. Admiramos muito este que 
é um trabalho nobre e fundamental 
na defesa dos direitos das crianças 
e adolescentes”.

Na primeira semana de fevereiro, 
o Departamento de Proteção Social 
Especial, com o apoio da Escola de 

também serão construídas no 
novo estabelecimento de ensino, 
que contará com uma cantina com 
praça de alimentação e refeitório, 
um espaço brinquedoteca e play-
ground 3D, salas de musicaliza-
ção e espaço maker, além de um 
auditório com capacidade para 
320 pessoas.

A rede educacional Adventista 
tem por missão promover, através 
da educação cristã, o desenvolvi-
mento harmônico dos educandos 
nos aspectos físico, intelectual, 
social e espiritual.

“Nós queremos entregar um 
presente para Colombo e eu tenho 
certeza de que a comunidade vai 
entender o valor. Essa escola 
pretende ser algo muito além 
de um prédio, ter muito mais do 
que professores e ter muito além 

espaço de exames laboratoriais, vai 
iniciar o seu projeto de expansão 
e instalará a sua primeira unidade 
no município.

Gestão da Prefeitura de Colombo, 
promoveu uma ação de capacita-
ção para aprimorar os trabalhos 
desenvolvidos pelos conselheiros 
tutelares que atuam na cidade 
e também para os membros do 
Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente.

Além disso, com o objetivo de 
ampliar o atendimento e garantir 
o cumprimento dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, a Pre-
feitura de Colombo inaugurou na 
quinta-feira (24), o prédio do novo 
Conselho Tutelar, que fica situado 
na rua Rui Barbosa, 07, no Jardim 
Eucaliptos.

Com a ampliação, a cidade passa 
a contar com 10 conselheiros tute-
lares para atender as demandas da 
população, atuando na fiscalização 
e no recebimento de denúncias 
de violações de direitos, além de 
serem responsáveis pela aplicação 
das políticas públicas voltadas à 
população infantojuvenil.

do que o ensino: queremos ter a 
fundamentação de Cristo Jesus na 
vida, na família e na sociedade”, 
destaca o Pastor Marlinton Lopes, 
presidente da Igreja Adventista 
para o Sul do Brasil.

As obras se iniciaram na última 
segunda-feira (21), um dia após o 
lançamento da pedra fundamental 
do empreendimento. A expec-
tativa é que a construção seja 
concluída no início do próximo 
ano, com a data de inauguração já 
marcada para o dia 6 de fevereiro 
de 2023 e a previsão de que as 
aulas na nova escola se iniciem 
na mesma semana.

A Escola Adventista de Colom-
bo ficará situada na Marginal 
Direita da Estrada da Ribeira, nº 
872, ao lado da Paróquia Santa 
Teresinha.

Tradicional empresa de origem 
familiar, o laboratório tem uma 
experiência de 38 anos no mercado, 
atuando com excelência compro-
vada no suporte e diagnóstico de 
pacientes do Hospital Angelina 
Caron.

Para Mariana Kosop, Colombo 
foi escolhida para o início deste 
projeto de expansão pelo fato de o 
laboratório atender vários pacientes 
do município, além de a cidade 
demonstrar um atrativo potencial 
econômico.

“A gente vê Colombo como uma 
cidade em grande expansão. Já é 
uma cidade muito sólida e que tem 
um potencial econômico muito 
grande, então a gente fica muito 
feliz em poder escolher Colombo 
como a primeira cidade para ini-
ciar este nosso projeto”, destaca 
Mariana.

O LabKosop destaca-se pela 
oferta de mais de 1.300 exames 
laboratoriais com a utilização dos 
mais modernos equipamentos. Um 
exemplo é o veinviewer, um tec-
nológico equipamento que auxilia 
na visualização de veias e vasos 
sanguíneos, trazendo mais quali-
dade e comodidade aos pacientes 
no momento das coletas.

Outra novidade utilizada pelo 
laboratório é o escalpe de coletas, 
um aparelho que reduz a dor em 
90% no momento de aplicação da 
agulha, minimizando o incômodo 
e as dores durante uma coleta ou 
realização de exame.

Além dos avanços tecnológicos, 
o LabKosop conta com o diferen-
cial de ser comandando por um 
diretor-médico infectologista, que 
auxilia no entendimento da neces-
sidade dos pacientes e orienta os 

médicos na solicitação e prescrição 
de exames de uma maneira mais 
racional, garantindo assim não só 
um serviço de coleta, mas também 
de assessoria médica e científica 
que dará retorno aos pacientes com 
exames fora do comum.

O LabKosop será inaugurado 
na segunda quinzena de março e 
estará situado na Marginal José de 
Anchieta do KM 2 da Estrada da 
Ribeira, nº 906, transversal com a 
Rua Newton, 18, ao lado do Agricer 
do Maracanã.

Informações adicionais sobre 
as atividades desenvolvidas pelo 
laboratório e a data oficial de inau-
guração da unidade de Colombo 
poderão ser consultadas através 
do site www.labkosop.com.br ou 
através de suas redes sociais. Basta 
seguir o @labkosop no Instagram, 
Facebook e LinkedIn.
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Departamento de Cultura anuncia retorno do 
Coral Municipal com ensaios presenciais

Atividade é aberta para o público de todas as idades, com as aulas sendo realizadas toda quarta-feira
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Festival de Curitiba anuncia programação e inicia venda de ingressos

Festival chega à sua 30ª edição trazendo grandes nomes da cultura nacional
O Festival de Curitiba 

celebra sua 30ª edição com 
centenas de atrações em 
vários espaços de Curitiba 
e Região Metropolitana, 
em programação que con-
templa grandes nomes da 
classe artística, além de 
ações que evidenciam a sua 
trajetória crescente nessas 
três décadas. Após ser o 
primeiro grande evento do 
país a adiar a edição de 2020 
por conta da pandemia da 
Covid-19, o Festival retor-
na sua produção presencial 
com novidades.
Neste ano, a edição co-

memorat iva ocorre do 
dia 28 de março até 10 
de abril, com estreias e 
pré-estreias nacionais, 
espetáculos premiados, 
remontagens especiais e 
mostras que levarão teatro, 
dança, circo, música, ofici-
nas, shows e performances 
para diferentes públicos, de 
todas as idades. Além dis-
so, a programação também 
marca o fortalecimento do 
evento no meio digital, 
com a apresentação de uma 
plataforma que conecta 

profissionais da economia 
criativa de todo o país e até 
mesmo do mundo.
A venda dos ingressos se 

iniciou no dia 21 de feve-
reiro, na bilheteria física 
do evento, localizada no 
Shopping Mueller, além de 
também ser possível fazer 
a compra pelo site oficial 
www.festivaldecuritiba.
com.br. 
Uma das novidades desta 

edição é a nomeação da 
Mostra, em uma homena-
gem permanente à memória 
da produtora cultural, pro-
fessora e jornalista Lúcia 
Camargo, que perpetua 
sua importância na arte 
brasileira e, especialmente, 
na história do Festival de 
Teatro de Curitiba.
Este ano, a programação 

faz um resgate histórico 
dos 30 anos do evento, 
reunidos em 25 espetácu-
los com a participação de 
companhias, diretores e 
atores que passaram pelos 
palcos durante o período. 
Em cartaz, montagens de 
sucesso e com a presença 
de nomes conhecidos na-

cionalmente, como Mateus 
Solano, Vladimir Brichta, 
Júlia Lemmertz, Denise 
Fraga, Guta Stresser, Luís 
Melo, Deborah Colker, 
Denise Stoklos, Emicida, 
Nicole Puzzi, Rosana Sta-
vis, Edson Bueno.
Fortalecendo a união da 

dramaturgia com a música, 
a 30ª edição também apre-
senta o show “AmarElo”, 
de Emicida, em única apre-
sentação no Guairão, como 
também os musicais “A 
Hora da Estrela ou O Canto 
de Macabéa”, adaptação da 
obra de Clarice Lispector 
com músicas originais de 
Chico César; “Brasileiro, 
profissão: esperança”, um 
clássico dos anos 70 que já 
contou com interpretações 
de grandes nomes da MPB; 
e “Cordel do Amor Sem 
Fim”, com direção, cená-
rio e figurino de Gabriel 
Villela.
Além das 25 atrações, 

a Mostra Lúcia Camargo 
também contará com duas 
mostras convidadas e que 
ocorrem em espaços alter-
nativos: a 6ª Mostra Ave 

Na última semana, o Depar-
tamento Municipal de Cultura 
anunciou o retorno das ativi-
dades do Coral Municipal de 
Colombo. A novidade neste 
retorno fica por conta do horá-
rio dos ensaios que acontecerão 
das 14h às 16h todas as quartas-
-feiras, no auditório do Centro 
de Artes e Esportes Unificados 
– CEU das Artes, que está loca-
lizado na Rua Professora Otília 
de Souza Ferrarini, n° 855 no 
Jardim Eucaliptos.

As aulas serão ministradas 
pelo Maestro Gil Gonçalves 
e os interessados de todas as 
idades podem participar. A 
oficina está preparada para 

receber tanto iniciantes como 
aqueles com conhecimento 
na área e apresentará técnicas 
relacionadas a voz e ao canto.

Pianista, arranjador e produtor 
musical com mais de 25 anos de 
experiência na área, Gil regeu 
importantes corais como o da 
Itaipu Binacional durante 18 
anos, atuando como produtor 
musical em grandes espetá-
culos de nomes consagrados 
no cenário musical, além de 
organizar os mais importantes 
festivais de corais no Brasil.

Para efetuar as inscrições, os 
interessados devem procurar o 
Departamento de Cultura atra-
vés do telefone (41) 3656-8041.

Lola, uma programação 
ao ar livre com variadas 
expressões artísticas, e a 
Mostra Pôr do Sol, pro-
duzida pelo Campo das 
Artes, projeto do ator e 
diretor Luís Melo, em São 
Luiz do Purunã, (a 60 km 
de Curitiba) em parceria 
com o cantor, ator e diretor 
Marcio Juliano. A Mostra 
Pôr do Sol marca também 
a inauguração do espaço 
ao público.
 
Festival na Rua
A Mostra Festival na Rua 

tem o objetivo de fomentar 
o setor da economia cria-
tiva de Curitiba e Região 
Metropolitana, conectando 
o espaço público com as 
pessoas. Serão mais de 120 
sessões de teatro, música, 
circo e dança, distribuídas 
em áreas abertas, como 
parques e praças, e com a 
participação média de 250 
artistas de companhias e 
grupos da Grande Curitiba. 
A abertura da mostra será 
no dia 1º de abril, às 19h30, 
com a estreia nacional do 
espetáculo “Roberta, uma 
Ópera Rock”, com texto 
de Roberto Innocente (fa-
lecido em abril de 2021) e 
direção artística de Nena 
Inoue e Mauricio Vogue.

Risorama
Um grande comedy club 

com os maiores nomes do 
humor do país, em um po-
t-pourri de apresentações 
com a possibilidade de ser-
viço de bar para o público, 
tendo como anfitrião um 
dos precursores do stand-up 
no Brasil, Diogo Portugal. 
Ao chegar em seu 18º ano, o 
mais tradicional festival de 
comédia do país ocorrerá de 

31 de março até 5 de abril, 
na Live Curitiba, com no-
mes já confirmados como 
Thiago Ventura, Fábio Por-
chat, Danilo Gentili, Igor 
Guimarães, entre outros. 

Circuito Espaço Aberto
O Circuito Espaço Aberto 

recebe apresentações de 
artistas da Grande Curitiba 
e convidados em seus pró-
prios espaços, integrando a 
programação da 30ª edição 
do Festival de Curitiba. Se-
rão 52 espetáculos, sendo 
5 gratuitos e 15 no sistema 
“Pague Quanto Puder”, 
com atrações para diferen-
tes idades e espalhados por 
toda a cidade.

Serviço
30º Festival de Curitiba
Data: De 28/03 a 10/04 

de 2022.
Valores: Os ingressos va-

riam de entradas gratuitas, 
podendo chegar até R$ 
80,00 (mais taxas adminis-
trativas).
Onde comprar:  www.

festivaldecuritiba.com.br 
e na bilheteria física exclu-
siva do Shopping Mueller 
(piso L2), de segunda-feira 
a sábado, das 10h às 22h; 
domingos e feriados, das 
14h às 20h.
Verifique a classificação 

indicativa e orientações 
de cada espetáculo

Você pode acompanhar 
todas as novidades, infor-
mações e a programação 
completa do evento pelo 
site do www.festivaldecuri-
tiba.com.br, ou pelas redes 
sociais @fest.curitiba, no 
Facebook, @festivalde-
curitiba, no Instagram e @
Fest_curitiba pelo Twitter
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Corrida de rua celebra os 132 anos de Colombo

Moradores de Colombo têm desconto no valor de inscrição da prova

2ª etapa do torneio foi realizada em Curitiba e a Academia Checkmat conquistou os pontos mais altos do pódio mais uma vez

Ao redor de quatro pontos distintos, diversas categorias são atendidas durante as aulas

Nas comemorações dos 
132 anos da emancipação do 
município de Colombo, a Se-
cretaria Municipal de Esporte 
Cultura Lazer e Juventude 
anunciou que será realizada, 
no dia 6 de março de 2022 
(domingo), uma corrida de 
rua para celebrar a data.

Os interessados poderão se 
inscrever nas provas de 5 e 10 
quilômetros, com os trajetos 
se iniciando e terminando no 
Parque Municipal da Uva, no 
centro de Colombo.

Os competidores serão divi-
didos em seis categorias no 
circuito de 10km e em duas 
categorias gerais (masculino 
e feminino) na prova de 5km. 
Haverá premiação com meda-
lha de participação para todos 
os inscritos e troféus para os 
três primeiros colocados de 
cada categoria.

As inscrições variam de 
R$64,90,  preço para os 
moradores de Colombo, e 
R$79,90, taxa para o público 
geral. Pessoas acima dos 60 

anos têm 50% de desconto 
no valor. Além da medalha, 
os atletas receberão também 
um kit com chip eletrônico, 
número no peito, água para 
hidratação durante o trajeto, 
seguro atleta e um certificado 
digital.

A largada está prevista para 
às 8h e as inscrições podem 
ser feitas através do site www.
sports360.com.br. Informa-
ções adicionais podem ser 
retiradas através do telefone 
(41) 99976-6660.

Aulas gratuitas de futebol são oferecidas pelo município; Descubra onde treinar

Academia de Colombo tem atuação destacada no Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu

Na última semana, foram rei-
niciadas as atividades do Pro-
grama Escolas de Futebol, da 
Secretaria Municipal de Espor-

No último final de semana, 
o município de Colombo 
esteve mais uma vez muito 
bem representado no Cam-
peonato Paranaense de Jiu-
-Jitsu, principal competição 
da modalidade no estado.
Realizada no Ginásio do 

Tarumã, em Curitiba, a II 
Etapa do torneio reuniu 
atletas de todo o Paraná, 
que competiram mais uma 
vez pelo lugar mais alto no 
pódio.
A Academia Checkmat, 

que fica localizada em 
Colombo, novamente foi 
bem na competição e trouxe 

te Cultura Lazer e Juventude, 
que tem como objetivo oferecer 
uma oportunidade às crianças 
e adolescentes do município a 

para casa diversos troféus e 
medalhas. Com várias con-
quistas individuais, a aca-
demia foi um dos destaques 
da competição, finalizando 
a etapa na 3ª colocação do 
torneio pré-mirim e juvenil 
por equipes e em 1º lugar 
geral por equipes na cate-
goria adulta.
Além disso, a delegação 

da Checkmat finalizou o 
evento também na primeira 
colocação geral por equipes 
do Nogi, que é uma varia-
ção do jiu-jitsu praticada 
sem o uso do kimono pelos 
atletas.

iniciação e os treinamentos na 
prática do futebol, com acom-
panhamento dos professores e 
a organização do Departamento 
de Futebol da Secretaria.

As aulas e os treinamentos são 
gratuitos e as inscrições podem 
ser feitas através da página da 
Semec no Instagram, @es-
porte_prefscolomboprocurar, 
ou através do telefone (41) 
98823-1578.

Confira abaixo todos os 
pontos do município onde são 
realizadas as atividades de de-
senvolvimento esportivo e as 
respectivas categorias.

Estádio M. Bola de Ouro

Segunda-feira
Manhã, nascidos em 09 e 10,
Tarde, nascidos em 05 e 06.
Terças-feira
Manhã, nascidos entre 11 e 14,
Tarde, nascidos em 07 e 08.
Quarta-feira
Manhã, nascidos em 09 e 10,
Tarde, nascidos em 05 e 06.
Quinta-feira
Manhã, nascidos entre 11 e 14,
Tarde, nascidos em 07 e 08.

Estádio M. União Guaraituba
Segunda-feira
Manhã, nascidos em 09 e 10,
Tarde, categoria livre.
Terça-feira
Manhã, nascidos entre 11 e 14,

Tarde, nascidos em 07 e 08.
Quarta-feira
Manhã, nascidos em 09 e 10.
Quinta-feira
Manhã, nascidos entre 11 e 14,
Tarde, nascidos em 07 e 08.

Estádio M. Ana Terra
Quarta-feira
Manhã, categoria livre,
Tarde, categoria livre.
Sexta-feira
Manhã, categoria livre,
Tarde, categoria livre.

Estádio M. São Sebastião
Sexta-feira
Manhã, categoria livre,
Tarde, categoria livre.
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Paraná registra queda de mortes 
violentas intencionais em 2021

Grave acidente na Estrada da Ribeira 
leva dois motociclistas a óbito

Suspeito faria uma apresentação em um bar no Jardim Osasco, onde foi surpreendido pelos policiais

Um dos envolvidos morreu na hora e o outro não resistiu durante o atendimento dos socorristas no local

Índice de casos diminuiu em todo o Paraná. Em Colombo, foram registrados 59 homicídios 
dolosos em 2021

Na manhã de quarta-feira 
(23) ocorreu um grave aci-
dente na Estrada da Ribeira 
(BR-476), no cruzamento 
em frente ao Super Mercado 
Rio Verde e da loja Almeida 
Materiais de Construção.

Por volta das 8h da manhã, 
dois motociclistas colidiram 
no local. Segundo testemu-
nhas, um dos envolvidos teria 
furado o sinal vermelho, indo 
de encontro a outra moto em 
altíssima velocidade.

O SIATE rapidamente che-
gou ao local para prestar os 
primeiros socorros e até mes-
mo um helicóptero chegou 
a ser acionado pelo corpo 
de bombeiros, pousando no 
meio da pista para garantir 
atendimento aos envolvidos 
no acidente. Porém, devido à 

O Paraná registrou queda no 
número de mortes violentas 
intencionais em 2021. De acor-
do com o Relatório Estatístico 
Criminal da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública (SESP), di-
vulgado nesta semana, é aponta-
da uma redução total de 5,7% em 
relação ao ano anterior, passando 
de 2.113 mortes em 2020 para 
1.993 em 2021. O documento 
lista as ocorrências dos municí-
pios paranaenses e dos bairros de 
Curitiba no período de janeiro a 
dezembro do ano passado.

Todos os indicadores de MVI 
– homicídio doloso, latrocínio, 
lesão corporal seguida de morte 
e feminicídio – apresentaram 
queda. Além disso, em 139 mu-
nicípios não houve ocorrências 
deste tipo de crime.

Para o secretário da Segurança 
Pública do Paraná, Romulo Ma-
rinho Soares, a redução indica 
que as estratégias adotadas pelas 
polícias, por meio de reforço 

violência do impacto, os dois 
indivíduos vieram a óbito. 

O médico do SIATE, Dr. 
Márcio Nogarolli, prestou 
depoimento sobre o caso 
lamentando a morte das víti-
mas. Ele disse para a repor-
tagem que um dos homens se 
chamava Willian, era técnico 
de enfermagem e chegou a 
trabalhar com ele no Hospital 
Marcelino Champagnat.

“A gente lamenta porque 
sabemos que são mais duas 
pessoas que deixam suas fa-
mílias completamente tristes. 
Eu vou continuar pedindo: 
nós precisamos reduzir a ve-
locidade com que as motoci-
cletas trafegam. Dois jovens 
com menos de quarenta anos 
perderam a vida por conta da 
velocidade de suas motoci-

de operações, intensificação de 
policiamento preventivo e ações 
de inteligência foram eficazes no 
combate à violência.

“Nossas polícias estiveram 
mais presentes e as ações inves-
tigativas mais eficientes”, disse o 
secretário. “A partir destes dados, 
faremos análises e planejamento 
para este ano, no sentido de 
melhorar os índices onde ainda 
é necessário e também oferecer 
mais segurança à população”, 
acrescenta.

O balanço da Secretaria da 
Segurança aponta, ainda, que 
o mês de junho foi o que teve 
o menor número de mortes 
violentas intencionais, com 125 
ocorrências, seguido de julho 
(136) e maio (156).

Em Colombo, o relatório in-
dica que foram registrados 59 
homicídios dolosos durante o 
ano passado, com dois casos 
de latrocínio e quatro casos de 
feminicídio.

Polícia Civil prende músico suspeito de pedofilia em Colombo

cletas”, comentou o médico, 
que emocionado precisou 
interromper a entrevista.

Acidentes nas rodovias que 
ligam Curitiba e Colombo 
têm se tornado cada vez mais 
frequentes, de acordo com a 
Polícia Rodoviária Federal. 
O excesso de velocidade e a 
falta de atenção são as prin-
cipais causas de tragédias. 
Testemunhas afirmam a falta 
de um radar e medidas mais 
sérias para alertar os moto-
ristas quanto a prudência no 
trânsito.

Você pode acompanhar o ví-
deo que registrou o momento 
da colisão entre os dois mo-
tociclistas nas redes sociais 
e também no site do Jornal 
de Colombo. Acesse: www.
jornaldecolombo.com.br. 

Na noite do último domingo, 
Policiais Civis da Delegacia 
do Alto Maracanã deram cum-
primento a um mandado de 
prisão expedido pela Vara de 
Execuções Penais contra um 
indivíduo de 39 anos de idade.

O homem preso trabalhava 
como músico local e foi con-
denado pela Justiça a 12 anos 
e 8 meses de prisão, que deverá 
ser cumprida inicialmente em 
regime fechado. 

A expedição do mandado foi 
feita em 2019 e, segundo tes-
temunhas, o crime ocorreu no 
bairro São Gabriel em Colom-
bo, com o suspeito sendo acu-

sado de abusar de uma criança 
de 11 anos de idade.

Foragido há mais de dois anos, 
o músico se apresentava sob a 
alcunha de “Léo Santos”, nome 
artístico que ele adotou para 
as suas exibições nos bares da 
cidade. 

Segundo a Polícia Civil, 
foram os familiares e amigos 
da suposta vítima violentada 
que informaram que o suspei-
to se apresentaria em um bar 
da cidade, no Jardim Osasco, 
na noite de sua prisão, sendo 
surpreendido no local pelos po-
liciais que deram cumprimento 
ao mandado.

Associação dos Recicladores 
Vitoria, torna público que irá 
requerer ao IAP, a Licença Am-
biental Simplificada – LAS, para 
as atividades de associação de 
defesa de direitos sociais, a ser 
implantadas na Rua Zaire 157, 
bairro Rio Verde, Municio de 
Colombo-PR.

SÚMULA DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENAL 
SIMPLIFICADA
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES NA SEPERA-
ÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DE COLOMBO, 
CNPJ 07.074.568/0001-04, torna público que irá requerer 
junto ao Instituto Água e Terra – IAT a renovação de sua 
Licença Ambiental Simplificada para sua unidade de 
recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento 
de resíduos sólidos localizada na Rua do Ipê, 03, Bairro 
São Dimas, CEP 83411-240, Colombo – PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA PRÉVIA
A Granitos Gramarcal, portadora do CNPJ 
06.193.356/0001-75, torna público que irá 
requerer ao IAT, a Licença Prévia para 
disposição final de resíduos sólidos classe 
II - serragem de granito a ser implantada 
na rua Alípio da Silva, n 467 - bairro: Vl. 
Maria do Rosario - CEP 83.413-160 - no 
município de Colombo/PR.

Súmula de Requerimento de 
Licença de Operação
 A Midas Ambiental Recicla-
gem LTDA torna público que 
irá requerer do IAT, a Licença 
de Operação para transporte 
de Produtos classe I e classe 
II ser implantada na Rua 
Giovani de Abreu Bianchini, 
577, Colombo, Paraná

 Súmula de Recebimento de 
Licença Prévia
 A Midas Ambiental Reci-
clagem LTDA torna público 
que recebeu do IAT, a Licen-
ça Prévia para transporte de 
Produtos classe I e classe 
II a ser implantada na Rua 
Giovani de Abreu Bianchi-
ni, 577, Colombo, Paraná
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Governo Estadual entrega cadeia 
pública de Londrina e abre 752 

vagas no sistema prisional
Paraná envia bombeiros e cães para 

buscas a desaparecidos em Petrópolis

Feriado prolongado pode ser uma boa oportunidade para a ação de criminosos. Saiba 
quais são as orientações da PM para que você possa se prevenir

Parte dos militares enviados para a missão já atuaram em outros desastres, como na tragédia 
de Brumadinho, ocorrida em 2019

Durante o feriado de Carnaval 
pessoas aproveitam para viajar 
a lazer, mas para que o passeio 
seja tranquilo e sem surpresas 
desagradáveis no retorno é ne-
cessário tomar algumas medidas 
de segurança. Neste período, a 
Polícia Militar do Paraná está com 
policiamento reforçado em várias 
regiões do Estado, além do traba-
lho rotineiro já feito diariamente 

nos municípios, mas alerta a popu-
lação que algumas atitudes podem 
fazer a diferença na segurança da 
família e da residência.

As orientações visam reduzir as 
possibilidades de ações crimino-
sas. O comandante do 1º Comando 
Regional da PM, coronel Renato 
de Oliveira Ribas Filho, diz que ao 
viajar é importante deixar alguém 
de confiança, como um parente ou 

Duas equipes especializa-
das do Corpo de Bombeiros 
do Paraná foram enviadas 
ao Estado do Rio de Janeiro 
no início desta semana para 
reforçar o trabalho de buscas 
por vítimas desaparecidas em 
Petrópolis. Ao todo, 10 mili-
tares do Grupo de Operações 
de Socorro Tático (GOST) 
e quatro cães farejadores 
atuarão nos próximos dias no 
atendimento das ocorrências 
naquela cidade, atingida por 
temporais.

“Petrópolis foi devastada 
por for fortes chuvas nesta 
semana, e o Paraná pode 
auxiliar neste momento tão 
doloroso. Nosso estado tem 
bombeiros altamente qualifi-
cados e cães preparados para 
essa missão. Queremos somar 

Com 752 novas vagas para o 
sistema prisional do Norte do 
Paraná, a Cadeia Pública de Lon-
drina foi entregue pela secretaria 
estadual da Segurança Pública ao 
Departamento de Polícia Penal 
(Deppen) nesta semana. A nova 
unidade vai ajudar a desafogar 
parte do sistema prisional da cidade 
e da região, além de fortalecer a 
gestão do Deppen.

A nova cadeia pública faz parte de 
um planejamento da Secretaria da 
Segurança Pública para combater 
a superlotação de unidades penais. 
O investimento foi de aproxima-
damente R$ 18 milhões, oriundos 
dos governos estadual e federal.

Além de Londrina, Ponta Grossa, 
Guaíra e Foz do Iguaçu também 
foram contempladas com projetos 
de cadeia pública, seguindo um 
novo conceito de estrutura. Cada 
uma delas terá 752 vagas e vai 
absorver presos de suas respecti-
vas regiões. Algumas devem ser 
entregues ainda este ano.

com os trabalhos das equipes 
que já estão no local”, disse 
o governador Carlos Massa 
Ratinho Júnior.

Os profissionais deverão 
atuar em Petrópolis por 
sete dias, período em que o 
comando do Corpo de Bom-
beiros paranaense avaliará a 
necessidade de envio de outro 
grupo para substituição.

O capitão do Corpo de Bom-
beiro, Alexis Iverson Martins, 
explicou que dos militares 
que vão atuar em Petrópolis, 
cinco estiveram em Bruma-
dinho (MG), na tragédia que 
acometeu a cidade em 2019.

“A equipe aérea chegará an-
tes e fará um trabalho precur-
sor, recebendo as orientações 
para a execução da missão”, 
destacou o capitão Iverson. 

Na solenidade, o secretário da 
Segurança Pública, Romulo Mari-
nho Soares, explicou que a entrega 
desta unidade é importante para os 
mais de 70 municípios da região. 
“Afinal, são presos de diversas 
carceragens de delegacias, de 
dezenas de cidades, encaminhados 
direto para esta nova unidade penal 
e, a partir disso, conseguimos criar 
um novo fluxo de trabalho e uma 
nova sinergia para continuarmos 
desafogando o sistema prisional”, 
afirmou Marinho.

A Cadeia Pública de Londrina é 
dividida em três blocos, segmenta-
dos em galerias de celas, abrigando 
oito camas por cela. Além das alas 
para o alojamento dos presos, o 
local também possui espaços para 
aulas, pátio de visitas, pátio de sol, 
ambientes para trabalho e também 
recintos especiais para o trata-
mento penal, que compreendem 
atendimento psiquiátrico, psicoló-
gico e de enfermagem, parlatório, 
assistência jurídica e social.

PM alerta para cuidados com a 
residência antes da viagem de Carnaval

“Por terra está indo todo o 
aparato necessário para que 
possamos ser autossuficien-
tes e não precisar desfalcar 
as equipes que já estão no 
local”, acrescentou.

De acordo com o capitão, 
os militares a caminho do 
Rio de Janeiro têm diversas 
especialidades. “Eles têm 
experiência em operações 
com cães, busca e resgate 
em estruturas colapsadas, 
deslizamentos, trabalho com 
cordas, movimentação de car-
gas, por exemplo. São todos 
muito preparados para esse 
desafio”, garantiu.

Todos os cães são certifica-
dos com base nos critérios do 
Comitê Nacional de Busca, 
Resgate e Salvamento com 
Cães (CONABRESC), que se 
baseia em regulamentos inter-
nacionais para a padronização 
da atuação com cães. Eles 
são treinados para localizar o 
odor humano, seja da pessoa 
viva ou em decomposição.

O Corpo de Bombeiros do 
Paraná já prestou apoio em 
outras situações semelhantes 
em vários estados brasileiros. 
Em 2008, os profissionais 
atuaram em um deslizamen-
to de terra em Itajaí (SC) e, 
também, no rompimento da 
Represa de Algodões, no ano 
seguinte, no Piauí. A operação 
mais recente foi em 2019, na 
cidade de Brumadinho, em 
Minas Gerais.

um vizinho, avisado e que possa ir 
ao imóvel regularmente para veri-
ficar se está tudo certo e, em caso 
de eventuais emergências, poderá 
comunicar a família de imediato 
e, principalmente, acionar a PM.

O militar recomenda também 
que objetos de valor, como joias e 
dinheiro, sejam guardados em lo-
cais seguros ou menos visados da 
casa. Ferramentas e outros objetos 
que possam ser usados por inva-
sores e facilitar o arrombamento 
de portas e janelas devem ser 
guardados no interior da residência 
ou em depósito específico. “Tam-
bém é importante que brinquedos, 
bicicletas, máquina de lavar, entre 
outros, sejam recolhidos, pois 
estando à vista podem motivar 
a entrada de alguém no terreno”, 
diz o coronel.

Alguns hábitos que chamam a 
atenção de criminosos também 
devem ser evitados, de acordo 
com o coronel. “Próximo à re-
sidência, em locais públicos, o 

morador deve evitar comentar que 
vai viajar e que a casa ficará sozi-
nha, pois isso pode alertar pessoas 
mal-intencionadas. Ainda, caso 
o morador tenha telefone fixo ou 
campainha, a orientação é que 
ambos sejam desligados ao sair de 
viagem, pois são dispositivos que 
podem ser utilizados para sondar 
ou identificar se há alguém na 
casa”, alerta.

Sobre os dispositivos de segu-
rança, ele explica que é preciso 
checar tudo com antecedência e 
também fazer uma conferência 
na hora do deslocamento. “Antes 
de sair de casa, a família deve 
testar todas as trancas das portas 
e janelas, verificar se estão fecha-
das”, frisa. “E para quem possui 
sistemas de alarmes ou câmeras 
de monitoramento, é preciso 
confirmar se estão funcionando 
corretamente, pois eles dificultam 
invasões ou arrombamentos e 
facilitam a identificação de cri-
minosos”, orienta.

O oficial indica, também, cuida-
dos que parecem irrelevantes, mas 
que ajudam a manter a discrição 
do imóvel. “A pessoa de confian-
ça, que vai cuidar da casa durante 
o período de ausência, deve ir ao 
local, sempre que possível, para 
esvaziar a caixa de correios, por 
exemplo, pois o acúmulo de cor-
respondências indica a ausência 
de pessoas. As luzes também 
devem ser apagadas durante o dia 
para que não chamem a atenção”, 
recomenda.

Em caso de emergências, você 
pode acionar a PM por meio 
do telefone 190 e também pelo 
aplicativo 190 PR. “A PM está à 
disposição da população 24 horas 
por dia, cumprindo seu papel de 
policiamento preventivo, mas 
pedimos esta pequena colabo-
ração do cidadão com atitudes 
básicas do dia a dia e que fazem 
a diferença, principalmente em 
períodos de feriados prolongados 
como neste caso”.

POLICIAL
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Na última quarta-feira (23), a 
Câmara dos Deputados aprovou 
o texto-base do projeto de lei 
495/2020 que legaliza os chama-
dos jogos de azar, como bingo e 
jogo do bicho. A pauta estabelece 
a criação de uma agência federal 
regulamentadora dessas ativida-

Por meio de um pedido de vista 
coletivo de autoria do ministro 
do Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ), Villas Boas Cueva, foi 
solicitado ao Senado na última 
quarta-feira (23) a análise apro-
fundada da pauta que analisa a 
cobertura de tratamentos por 
parte dos planos de saúde. 

A lista de cobertura da ANS foi 
criada em 1998 para estabelecer 
um número de procedimentos 
que não podem ser negados 
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Câmara dos Deputados aprova projeto de 
lei que legaliza cassinos e jogos de azar

STJ adia decisão sobre cobertura de 
planos de saúde no rol da ANS

des no Brasil.
O relator do projeto, deputado 

Felipe Carreras (PSB-PE), citou 
cálculos que apontam que os 
jogos de azar no Brasil movi-
mentam por ano mais de R$ 27 
bilhões. Com a aprovação, caberá 
ao Ministério da Economia su-

pelos planos de saúde. Desde 
então, porém, tornou-se comum 
a busca de usuários na Justiça 
quanto ao direito de as opera-
doras pagarem pelos procedi-
mentos e tratamentos que não 
estejam previstos no rol e sejam 
necessários para a vida. 

A discussão iniciou em se-
tembro passado com o voto do 
relator, ministro do STJ, Luis 
Felipe Salomão, que defende a 
idéia de que o rol de procedi-

pervisionar a exploração dessas 
atividades no país. 

Informações do portal Agên-
cia Brasil afirmam que, caso o 
Senado aprove o texto, haverá 
uma anistia a todos os acusados 
de exploração de jogo ilegal 
nas modalidades legalizadas, 

Projeto avança agora para o Senado antes de chegar às mãos do Presidente Jair Bolsonaro que decidirá ou não pela sanção do projeto

Debate já corre há mais de um ano no STJ e discute sobre a obrigatoriedade de cobertura dos planos de saúde
mentos da Agência Nacional de 
Saúde (ANS) tem uma cobertura 
taxativa, ou seja, sem obrigação 
de cobrir tratamentos e proce-
dimentos não inclusos na lista. 
Na época, o parecer foi adiado 
depois de um pedido de vista da 
ministra Nancy Andrighi, que é 
contra a decisão no STJ. 

Após ter sido interrompida em 
setembro, a Segunda Seção do 
Superior Tribunal de Justiça 
teve inicio no dia 23 de feverei-

ro, composta por dez ministros 
especializados em direito pri-
vado. Uma das atribuições do 
colegiado é a consolidação da 
jurisprudência sobre assuntos 
recorrentes a atualidade, que 
venham recebendo tratamentos 
díspares da justiça. 

Contudo, um novo pedido de 
vista do ministro Villas Boas 
ocorreu no mesmo dia em que o 
caso foi retomado, depois que o 
ministro relator Luis Felipe fez 
um aditamento do voto – mais 
argumentação sobre o processo. 
O presidente da sessão, minis-
tro Antonio Carlos Ferreira, 
concordou com o pedido de 
reanálise coletiva, que será o 
último de acordo com ele. 

"Considerar esse mesmo rol 
meramente exemplificativo 
representaria, na verdade, ne-
gar a própria existência do 'rol 
mínimo' e, reflexamente, negar 
acesso à saúde suplementar 
para a mais extensa faixa da 
população", comentou o mi-
nistro Villas Boas. O ministro 
destacou que a lista mínima 
obrigatória de procedimentos 
é uma garantia de preços mais 
acessíveis ao povo.

A ministra Nancy Andrighi, 
autora do pedido de revisão 
em setembro de 2021, é contra 
o argumento do relator Villas 

Boas. Para a magistrada, a lista 
de procedimentos de cobertura 
obrigatória estipulada pela ANS 
é exemplificativa, e não taxativa 
— isto é, não precisa ser seguida 
à risca. Para ela, aceitar a exor-
bitância do poder regulamentar 
exercido pela ANS representa 
a usurpação da competência 
legislativa da União.

“A liberdade de contratar co-
loca as operadoras em posição 
de dominância sobre os usuários 
dos planos de saúde, sendo, 
portanto, crucial a intervenção 
da lei, por força da atuação do 
poder judiciário para proteger 
os usuários fracos de qualquer 
abuso praticado pelas operado-
ras fortes e permitir o equilíbrio 
material entre os contratantes,” 
disse a ministra.

Na opinião da advogada Luiza 
Souza, o entendimento acerca 
da taxatividade é contrário 
às disposições legais que ga-
rantem, de modo expresso, a 
obrigatoriedade da cobertura a 
todas as doenças constantes do 
CID, bem como o fornecimento 
obrigatório pelas operadoras de 
planos de assistência à saúde 
todos os procedimentos e ações 
necessárias para à prevenção, 
à recuperação, manutenção e 
reabilitação da saúde do con-
sumidor. 

extinguindo automaticamente os 
processos a partir da publicação 
da futura lei.

Por 246 votos a favor a 202 
contra, a iniciativa prevê o fun-
cionamento de cassinos e casas 
de apostas mediante licenças em 
caráter permanente ou por prazo 
determinado. Defensores da 
matéria alegam que a liberação 
trará uma receita de bilhões em 
impostos. 

A proposta de emenda contou 
com a mobilização do presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
que admitiu não haver acordo 
sobre o tema, mas que pretende 
colocar a pauta em debate para 
ajuste de alguns temas ligados a 
iniciativa.  

Oposição
De acordo com o portal G1, 

representantes de diferentes igre-
jas – de católicos a evangélicos 
– têm pressionado o presidente 
da Câmara contra a aprovação 
do projeto. No entanto, o reque-
rimento da retirada da pauta tem 
sido continuamente rejeitado. 

"Esta votação de hoje afeta, em 

especial, a vida dos mais pobres, 
dos aposentados, que são os 
primeiros a desenvolver a com-
pulsão, o vício dos jogos de azar. 
Queridos colegas, se jogos de 
azar fossem bons, se chamariam 
jogos de sorte. O próprio nome já 
diz o que é: jogos de azar", disse 
o deputado da Frente Parlamentar 
Evangélica, Sóstenes Cavalvante 
(União Brasil-RJ).

As igrejas esperam conseguir o 
apoio do presidente Jair Bolsona-
ro (PL) para barrar a aprovação 
da lei. A fim de obter parcerias 
com lideranças religiosas em sua 
tentativa de reeleição este ano, 
Bolsonaro tem dado indícios de 
que pode vetar o texto a fim de 
agradá-los. 

O presidente da Câmara afir-
mou à reportagem que não 
conversou com o presidente 
Bolsonaro sobre o projeto, e que 
“o presidente pode vetar, mas o 
Congresso derruba vetos”. Para 
votar o texto, Lira tem justifica-
do que “o jogo do bicho existe 
há uma vida" e que é preciso 
regulamentar a atividade no país.
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los Magno Bittencourt, afirma 
que o turismo depende mais do 
feriado em si do que dos blocos 
de Carnaval. “Importante sa-
lientar que o cancelamento das 
festas de rua é um fator de segu-
rança sanitária, a fim de mitigar 
o nível de contágio pela nova 
variante, a Ômicron”, aponta. 
“Entretanto, não houve o efeito 
lockdown, ou seja, as fronteiras, 
principalmente com as cidades 
litorâneas, estão liberadas. Com 
isso, há uma tendência de boa 
parte da população aproveitar 
o feriado na praia e cidades 
turísticas”, explica.

REGIONAL

A Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) liberou R$ 
20 milhões em recursos des-
tinados ao transporte público 
de Curitiba e Região Metro-
politana para tentar conter o 
aumento na tarifa de ônibus

De acordo com o presi-
dente da Assembleia, Ademar 
Traiano (PSDB), o repasse 
do Legislativo será feito ao 
governo do Paraná para man-
ter a ajuda estadual sobre o 
percentual da tarifa técnica. 
No ano passado, o Estado 
destinou R$ 40 milhões para 
o transporte público.

“O governador está fazen-
do as tratativas para auxiliar 
Curitiba e Região Metropoli-
tana na questão do transporte 
coletivo com o subsídio que 
anualmente o Estado contri-
bui. Há uma participação da 
Assembleia na devolução de 
recursos, com valor na ordem 
de R$ 20 milhões que a As-
sembleia está atendendo para 
esse objetivo, com recursos do 
exercício de 2022”, afirmou 
Traiano.

A verba faz parte do Orça-
mento de 2022 para subsidiar 
a integração do transporte 
coletivo de Curitiba com 
a Região Metropolitana e 
promete evitar o reajuste das 
passagens de ônibus. Atual-
mente, a população paga R$ 
4,50 no valor da passagem.

Na nota conjunta divulga-
da pela Assembleia, o depu-
tado Luiz Claudio Romanelli 
(PSB), primeiro secretário 
da Assembleia, afirmou que 
o repasse é um esforço con-
junto para evitar que haja um 
aumento do valor pago pelo 
cidadão.

“Houve uma solicitação 
por parte do Governo do 
Estado para que pudéssemos 
antecipar as devoluções para 
viabilizar um aporte de re-
cursos para impedir que haja 
reajuste na tarifa do transporte 

Mesmo sem a folia nas ruas, 
cancelada pelas Prefeituras 
Municipais devido à pandemia, 
o Carnaval deste ano deve 
movimentar cerca de R$6,45 
bilhões em receitas em todo o 
país. A estimativa é da Confe-
deração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), que projeta um volume 
financeiro 21,5% maior do que 
em 2021. Os dados consideram 
as atividades de hospedagem, 
alimentação fora de casa e 
transporte aéreo.

O economista docente do 
ISAE Escola de Negócios, Car-

O prefeito de Fazenda Rio 
Grande, Nassib Hammad, teve o 
seu mandato cassado pela Câma-
ra Municipal de Vereadores em 
uma sessão realizada no último 
final de semana. A reunião da 
Assembleia Municipal se esten-
deu por 17 horas, dividida entre 
sábado e domingo.

As acusações contra o pre-
feito foram pelo fato de que ele 
supostamente teria “furado” 
a fila da vacina contra a Co-
vid-19 em benefício de alguns 
servidores da prefeitura. Além 
disso, denúncias apontam a 
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Mesmo sem festas de rua, Carnaval 
deve movimentar a economia do 

Litoral Paranaense

Prefeito de Fazenda Rio 
Grande tem mandato cassado

Alep garante repasse de 20 
milhões para o transporte 

público de Curitiba e RMC

Denúncias apresentadas dizem que o prefeito teria “furado” a vila da vaci-
nação em prol dos funcionários da Prefeitura, além de terem sido apontadas 
irregularidades em contratos com servidores

Desde o início do verão, mais de dois milhões de turistas já visitaram o litoral paranaense

coletivo. Vamos contribuir 
com um aporte de R$ 20 mi-
lhões, com isso o Governo 
pode auxiliar a política de 
subsidiar a tarifa do trans-
porte coletivo. É um esforço 
conjunto para uma causa justa, 
que é garantir que a tarifa não 
seja reajustada para o usuá-
rio”. disse Romanelli.

Durante o mês de feverei-
ro, Curitiba vinha discutindo o 
aumento do valor da passagem 
com as empresas de ônibus 
após o fim do auxílio emer-
gencial pago pelo governo. A 
tarifa técnica, atualmente em 
R$ 7,15, chegou a ser avaliada 
em R$ 8,15. Um aumento de 
R$ 1,00.

“Em Curitiba, graças ao 
regime emergencial, não tive-
mos greves nem paralisações 
do serviço, mesmo com as 
dificuldades”, disse o prefeito 
Rafael Greca. “Estamos com a 
tarifa técnica a R$ 7,15 sendo 
que a população paga a tarifa 
social a R$ 4,50. O governo 
federal precisa olhar para o se-
tor”, ressaltou. A tarifa inclui 
a integração de 13 municípios 
além de Curitiba.

Segundo o portal Diário do 
Transporte, a expectativa tan-
to do Estado do Paraná como 
da prefeitura de Curitiba é que 
o Governo Federal sancione 
um projeto de lei que prevê 
que a União custeie as gra-
tuidades para as pessoas com 
65 anos ou mais nos sistemas 
de ônibus, trens e metrôs em 
todo o Brasil.

Nesta sexta-feira (25), 
representantes da URBS e 
da Prefeitura de Curitiba se 
reunirão para decidir sobre 
possíveis futuros aumentos 
na tarifa do ônibus, já que 
o auxílio emergencial pago 
ao setor encerra no final de 
fevereiro, com o preço das 
passagens devendo ser rea-
justado já a partir do início 
de março.

contratação irregular de pessoas 
escolhidas por ele, com docu-
mentos indicando que alguns 
de seus funcionários sequer 
possuíam qualificação para as 
funções exercidas e recebiam 
salários até 50% maiores do que 
o previsto.

De acordo com o portal 
G1 Paraná, as investigações 
apontam que aproximadamente 
170 servidores da Prefeitura 
de Fazenda Rio Grande foram 
vacinados contra o coronavírus 
fora do cronograma que prioriza 
a população por faixa etária e 

comorbidades. Um servidor da 
Assistência Social, de 27 anos, 
foi vacinado quando o município 
estava imunizando moradores 
na faixa dos 60 anos, conforme 
a denúncia analisada na Casa.

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) foi criada em 
julho de 2021 para apurar as 
denúncias. O inquérito foi sus-
penso por duas vezes, uma em 
setembro e outra em novembro, 
graças a liminares que suspen-
deram as sessões. O município 
conta com 13 vereadores no 
total, dos quais nove votaram a 
favor e dois contra a cassação. 
Dois vereadores estiveram 
ausentes por motivos de saúde.

A defesa de Nassib Hammad 
se manifestou sobre o resultado 
e disse respeitar a decisão. Do 
ponto de vista dos advogados, 
trata-se de uma perseguição 
política. A defesa pretende 
tentar reverter a cassação. "O 
Povo Fazendense e os 55,42% 
de eleitores da Cidade não estão 
felizes com esse cenário. Justiça 
se faz com Ética, Moral e Com-
promisso", diz a nota. Com a 
cassação, quem assume a chefia 
do Poder Executivo Municipal 
é o atual vice-prefeito, Marco 
Marcondes (PROS).

No litoral paranaense, o 
movimento já superou as ex-
pectativas. Segundo dados da 
Agência de Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do 
Litoral do Paraná (Adetur), 
foram mais de 2 milhões de 
turistas desde o início do verão. 
Para o Carnaval, a tendência é 
que o movimento continue em 
alta. “O impacto tende a ser 
positivo, pois o feriado pro-
longado fará com que o fluxo 
de circulação de dinheiro seja 
ampliado, gerando riqueza para 
as cidades turísticas”, completa 
Bittencourt.
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Ministério Público recomenda que escolas do PR 
exijam o comprovante de vacinação dos alunos

Ministério Público afirmou em nota que se as demandas não forem atendidas, serão 
acionadas as medidas judiciais cabíveis

O Ministério Público do 
Paraná (MPPR) e o Mi-
nistério Público Federal 
(MPF) publicaram uma 
nota conjunta sobre a im-
portância da vacinação de 
crianças e adolescentes 
contra a Covid-19. Uma 
delas é dirigida ao Con-

selho Tutelar e a outra às 
Secretarias de Educação 
estaduais.
Segundo a nota, a com-

provação documental de 
todas as vacinas obriga-
tórias (inclusive contra a 
Covid-19) deve ser apre-
sentada no ato da matrícula 

dos alunos de 5 a 17 anos 
de idade em todas as es-
colas públicas e privadas 
do Paraná. Caso o aluno 
tenha vacinas atrasadas, os 
pais têm trinta dias para a 
regularização, de acordo 
com a lei estadual.
Nos casos em que a ma-

trícula para o ano letivo 
de 2022 já tenha sido 
efetivada, a instituição de 
ensino deverá notificar os 
pais ou responsáveis para 
que a encaminhem imedia-
tamente. Caso haja atraso 
na apresentação dos com-
provantes, as escolas foram 
orientadas a comunicar por 
escrito o Conselho Tutelar 
para que o órgão adote as 
medidas cabíveis.
“Alerta-se que o não 

cumprimento injustificado 
da recomendação referida 
importará na tomada das 
medidas judiciais cabíveis, 
inclusive no sentido da 

apuração da responsabili-
dade civil, administrativa e 
mesmo criminais a agentes 
que, por ação ou omissão, 
violarem ou permitirem a 
violação dos direitos de 
crianças e adolescentes”, 
diz uma parte da nota. 
Isso indica que os pais 
e responsáveis poderão 
ser processados na esfera 
criminal.
O manifesto ressalta que, 

no caso das crianças, não 
pode haver “a negativa da 
matrícula ou a proibição 
de frequência à escola, em 
razão do caráter fundamen-
tal do direito à educação”. 
No entanto, a responsabi-
lidade não é das crianças, 
mas de seus responsáveis 
legais.
“Uma vez recomendado o 

imunizante pela autoridade 
sanitária passa a incidir 
o art. 14 do ECA para 
torná-la, imediatamente, 

obrigatória, não podendo 
um ato administrativo de 
inferior hierarquia contra-
riar o dispositivo legal para 
recomendar uma vacina 
não obrigatória para o pú-
blico infantil. Essa decisão 
(da obrigatoriedade ou 
não) não está no âmbito 
da discricionariedade da 
autoridade sanitária, pois 
já foi antes definida por lei: 
uma vez recomendada para 
crianças, a vacina passa a 
ser obrigatória,” alega a 
nota do Ministério Público 
Federal.
A postura do governo do 

estado se baseia na decisão 
do Ministério da Saúde, 
que não incluiu a vacinação 
como obrigatória. A Secre-
taria Estadual de Educação 
(SEED) defende o plano de 
imunização, mas alegou 
estar em diálogo com o 
MP-PR e o MPF sobre o 
estado ser diverso.

A Secretaria de Estado da 
Saúde publicou na quarta-
-feira (23) a Nota Orientativa 
01/2022, que contém as medi-
das de prevenção à Covid-19 
que devem ser adotadas du-
rante o feriado de Carnaval. 
Além da importância de com-
pletarem o esquema vacinal, 
as pessoas devem redobrar 
os cuidados como o uso de 
máscara e de álcool em gel e 
evitar aglomerações.

O documento orienta que 
os eventos sejam realizados 
em ambientes abertos e, nos 
casos de locais fechados, que 
a lotação máxima seja de 70% 
da capacidade. Os organiza-
dores de eventos também são 
responsáveis pela elaboração, 
execução e monitoramento do 
protocolo de segurança dos 
colaboradores, fornecedores 
e público em geral. 

“Tivemos um imenso nú-
mero de novos casos no início 
do ano. Aglomerações, fes-
tividades e viagens foram as 
grandes vilãs. Esse cenário não 
pode se repetir”, diz o secre-
tário estadual da Saúde, Beto 
Preto. “Portanto, peço a todos 
os paranaenses que não descui-
dem dos protocolos sanitários, 
usem a proteção indicada e, 
de preferência, façam o teste 
em caso de algum sintoma”, 
declarou.

A Nota ainda ressalta as 
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DER restringe veículos pesados no 
ferry boat durante o Carnaval

Secretaria da Saúde publica 
orientações sobre medidas contra 
a Covid-19 durante o Carnaval

Será permitida apenas a travessia de veículos leves, de emergência, oficiais e 
ônibus de transporte coletivo intermunicipal

ações a serem executadas pe-
los organizadores dos eventos 
para que seja garantida a in-
formação, como deverá ser o 
controle de acesso aos locais, 
os sanitários e a alimentação. 

Uma das principais orienta-
ções é de que qualquer pessoa 
que apresente sintomas de 
Síndrome Gripal (febre, tos-
se, dor de garganta, coriza ou 
dificuldade respiratória) é con-
siderada suspeita de Covid-19, 
devendo ser afastada dos locais 
onde esteja e levada à avaliação 
médica e investigação. 

Devem ficar atentos a pos-
síveis sinais e sintomas todos 
os que tiverem contato próximo 
(menos de um metro, sem uso 
de máscara) com pessoas que 
possuam diagnóstico confir-
mado ou contato físico no 
período de transmissibilidade 
(entre dois dias antes e 10 
dias após a data de início dos 
sintomas).

“É importante seguir essas 
recomendações e procurar 
atendimento médico se houver 
alguma dúvida. Em todos os 
casos, é fundamental com-
pletar o ciclo de vacinação. 
O monitoramento do cenário 
epidemiológico da doença está 
sendo feito constantemente 
pela secretaria”, diz a diretora 
de Atenção e Vigilância em 
Saúde da Sesa, Maria Goretti 
David Lopes.

O Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná 
(DER/PR) determinou a res-
trição do tráfego de veículos 
pesados na travessia de ferry 
boat da Baía de Guaratuba, 
no Litoral do Estado, durante 

o Carnaval. Segundo o órgão, 
a medida se mostra necessária 
diante da situação emergencial 
pela qual vem passando o ser-
viço nos últimos meses.

Das 14h de sexta-feira 
(25/02) até às 14h de quarta-

-feira (02/03) será permitida 
apenas a travessia de veículos 
leves (motos, automóveis e 
pick-ups), veículos de emer-
gência, veículos oficiais e 
ônibus de transporte coletivo 
intermunicipal (linhas metro-
politanas).

A decisão se deve à expecta-
tiva do aumento de volume de 
tráfego no período de Carnaval, 
bem como recomendações 
da Capitania dos Portos do 
Paraná e da atual operadora 
da travessia, contratada emer-
gencialmente.

Durante o verão, a travessia 
apresentou diversos problemas, 
com filas quilométricas que 
chegavam a acarretar numa 
espera de mais de cinco horas. 
Além disso, o serviço também 
foi impactado pela troca de em-
presa que administra a traves-
sia, tendo hoje uma contratada 
de maneira emergencial para 
executar a função.
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Governo apresenta estudos para a nova concessão 

da distribuição de gás natural no Estado
Universidades estaduais do Paraná 
recebem mais de 23 mil inscrições 

no SISU 2022

Renda bruta anual dos professores atendidos pelo projeto pode chegar a 44 mil dólares

Além das Universidades Estaduais, UFPR ofertou mais de 2 mil vagas nos cursos de 
graduação do estado

O Programa de Imersão de Lín-
gua Portuguesa do Estado de Utah, 
nos Estados Unidos, encerra nesta 
sexta-feira (25) o período de inscri-
ções de professores da Educação 
Básica das redes pública e privada 
do Paraná, para os interessados em 
participar de intercâmbio profis-
sional no estado norte-americano.

Os selecionados irão lecionar 
Língua Portuguesa para estudantes 

americanos de seis a 12 anos, do 1º 
ao 6º ano do Ensino Fundamental, 
os chamados Elementary School 
(até o 5º ano) e Middle School (6º 
ao 8º ano).

Os candidatos devem ter Licen-
ciatura em Ciências, Geografia, 
História, Pedagogia e Letras, e 
precisam comprovar experiência 
profissional como professor do 
Ensino Fundamental (1º ao 6º 

As universidades estaduais do 
Paraná que ofertam vagas pelo 
Sistema de Seleção Unificado 
(SISU) receberam nesta edição 
23.840 inscrições. No total foram 
disponibilizadas 3.790 vagas em 
cursos de graduação. O resultado 
da chamada regular foi divulgado 
na última terça-feira (22) no site 
do Sistema. Os aprovados em 
primeira chamada terão até o dia 
8 de março para efetivar a matrí-
cula nas respectivas instituições 
escolhidas

A Universidade Estadual de 
Londrina (UEL) recebeu 6.955 
inscrições para 616 vagas; na 
Universidade Estadual do Cen-
tro-Oeste (Unicentro) foram 
2.798 inscritos para 725 vagas; a 
Universidade Estadual do Norte 
do Paraná (UENP) teve 2.710can-
didaturas para 307 vagas; a Uni-
versidade Estadual de Maringá 
(UEM) recebeu 5.182 inscritos 
para 622 vagas e a Universidade 

O Governo do Paraná apresentou 
nesta semana, em uma audiência 
pública, o Plano Estadual do Gás, 
a partir dos estudos realizados pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (FIPE), referente aos serviços 
de distribuição de gás canalizado que 
atualmente são concedidos à Compa-
nhia Paranaense de Gás - Compagas.

Foram acolhidas contribuições de 
diversos setores da sociedade civil, 
bem como de atores importantes 
ligados à discussão do tema. Além 
da Compagas e da FIPE, participa-
ram representantes da Federação 
das Indústrias do Paraná (Fiep), da 
Associação Brasileira das Empresas 
Distribuidoras de Gás Canalizado 
(Abegás), da Associação dos Grandes 
Consumidores Industriais de Energia 
e Consumidores Livres (Abrace), diri-
gentes de grandes indústrias consumi-
doras e seus sindicatos representados.

Os estudos apresentados pela FIPE 
concluíram pela antecipação da reno-
vação da concessão e a prorrogação da 
outorga junto à Compagas por mais 
30 anos, além de definir as diretrizes 
e metas a serem incluídas no novo 
contrato para viabilizar a expansão e 
a interiorização do uso do gás natural 
no Paraná. O atual contrato vence 
em julho de 2024 e o Governo fará 
a renovação por mais 30 anos, com a 

Estadual do Paraná (Unespar) 
registrou 6.195 inscrições para 
1.520 vagas.

Os classificados devem ficar 
atentos aos documentos solicita-
dos pelas instituições de ensino 
superior para a efetivação da 
matrícula, que vai até 8 de março. 
Todas as informações estarão dis-
poníveis no sistema, no momento 
das inscrições.

Os candidatos que não foram se-
lecionados na chamada regular, ou 
que foram aprovados para a segunda 
opção de curso, podem integrar a 
lista de espera. A partir desta terça-
-feira, até 8 de março, eles devem 
indicar esse interesse. Após esse 
prazo, no dia 10 de março, inicia-se 
a convocação pelas instituições dos 
candidatos em espera.

Para a primeira edição do SiSu 
neste ano foram ofertadas 221.790 
vagas em 6.146 cursos de gradua-
ção, em 125 instituições públicas 
de ensino superior de todo o país.

assinatura sendo antecipada para ainda 
neste ano. A discussão foi antecipada 
a fim de garantir novos investimentos 
no setor de imediato.

Para Felipe Sande, coordenador da 
Modelagem Econômica da FIPE, 
a consulta pública foi bastante 
produtiva para os resultados que o 
Governo pretende alcançar. “O que 
vimos aqui hoje foi a constatação das 
melhorias que tinham que ser feitas 
neste contrato. O modelo regulatório 
e tarifário precisa ser modernizado. As 
contribuições caminham nesta direção 
e o resultado será benéfico”, afirmou 
o coordenador.

O próximo passo será a análise das 
considerações pelo Comitê e também 
pela FIPE, para então serem respon-
didas aos participantes da audiência. 
“Na nossa visão o resultado é bastante 
positivo pelo resultado que mostra 
o esforço do Governo de construir 
de fato um bom modelo de gestão 
do setor do gás para os próximos 30 
anos”, explicou.

A Compagas, que atua no mercado 
há 26 anos na distribuição do gás, 
encaminhou uma proposta, que foi 
concebida a partir de um olhar estraté-
gico do negócio, visando a perenidade 
da concessão, a fim de permitir uma 
expansão, com consequente interio-
rização da rede de distribuição de 

Inscrições de professores da educação básica para 
intercâmbio nos EUA terminam nesta sexta-feira

ano), em quaisquer instituições 
de ensino do território paranaense, 
nos três últimos anos. Também 
é obrigatória a proficiência em 
língua inglesa equivalente à B1, 
conforme o Quadro Comum Eu-
ropeu de Referência para Línguas 
(CEFR), assim como a disponibili-
dade para residir nos EUA por um 
período de até três anos.

A seleção consiste em três 
etapas: análise da documentação 
dos candidatos; entrevistas em 
inglês; e avaliação de experiências 
didáticas com alunos do Ensino 
Fundamental. Essa última fase será 
gravada em vídeo pelos próprios 
candidatos.

Segundo a coordenadora do pro-
grama, Silvia Juhas, do Estado de 
Utah, os professores selecionados 
terão a oportunidade de conhecer 
o sistema de educação americano, 
receber formação complementar e 
desenvolver a proficiência na lín-
gua inglesa. “Para as escolas ame-

ricanas é importante contar com 
professores nativos que, além de 
promover o aprendizado da língua 
portuguesa, podem transformar 
as salas de aulas em ambientes de 
imersão multicultural”, diz.

Atualmente, há 37 professores 
paranaenses atuando em escolas 
públicas, em cidades das regiões 
Norte, Sul e Central do estado 
norte-americano.

Os candidatos aprovados na sele-
ção irão assinar contrato de tempo 
integral como professores de 
português do Ensino Fundamental 
(1ª a 6º ano), na rede pública dos 
Estados Unidos. Serão 40 horas 
semanais (30 horas em sala de 
aula e 10 horas em planejamento).

Os salários serão pagos mensal-
mente, de acordo com a formação 
profissional e os normativos dos 
distritos escolares do Estado de 
Utah. Professores com mestrado e 
doutorado podem alcançar renda 
bruta de até US$ 44 mil anuais.

Há ainda benefícios como plano 
de saúde e plano odontológico 
(com contribuição mensal) e mora-
dia provisória. Já os cônjuges terão 
visto de trabalho em tempo parcial, 
enquanto os filhos com idades 
entre cinco e 21 anos terão direito 
a matrícula em escola pública.

Localizado no Oeste america-
no, Utah é considerado um dos 
principais centros de transportes 
e de telecomunicações, dispondo 
de sistemas de educação e saúde 
de referência. A capital, Salt Lake 
City, é um movimentado centro 
financeiro e comercial. Diversi-
ficada, a economia estadual tem 
o turismo, a agropecuária e a 
indústria de manufatura e de alta 
tecnologia como as principais 
fontes de renda.

As inscrições poderão ser rea-
lizadas através do site da Supe-
rintendência Geral de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
(SETI) do Governo Estadual.

gás natural, e o atendimento a outras 
regiões do Estado, de forma a contri-
buir com o Plano do Gás.

De acordo com a Compagas, os 
cenários apresentados pela Compa-
nhia estão pautados nas diretrizes de 
expansão e interiorização do serviço 
de distribuição de gás canalizado, 
de incorporação do biometano na 
matriz de suprimento do negócio, de 
redução das margens e consequente 
aumento da competitividade da in-
dústria paranaense, de preservação da 
competitividade do gás natural frente 
a outros combustíveis concorrentes, de 
amortização da base de ativos exis-
tente, por meio de regras regulatórias 
claras e transparentes e de garantia do 
equilíbrio regulatório das tarifas ao 
longo da vigência do contrato.

Em linhas gerais, o Plano do Gás 
apresentado pelo Governo prevê a 
interiorização com o atendimento 
das 10 mesorregiões do Estado, in-
vestimentos para desenvolver o uso 
do gás natural e um novo modelo 
tarifário que incorpora elementos 
como produtividade e eficiência, e 
estabelece revisões periódicas da 
tarifa. Como consequência tem-se 
um contrato de concessão com uma 
tarifa menor, margens compatíveis 
com as praticadas nacionalmente e 
mais desenvolvimento para o Paraná
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