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Mês da Mulher tem agenda cheia de 
atividades para as cidadãs colombenses

Orquestra Sinfônica do Paraná fará 
apresentações gratuitas em Colombo

Desde o último domin-
go, uma série de ações, 
homenagens, projetos 
e inaugurações vem 
sendo desenvolvida em 
Colombo para celebrar 
o Dia Internacional da 
Mulher. Eventos espor-
tivos, sociais e artísticos 
marcam a diversidade de 
atividades que serão de-
senvolvidas ao longo de 
todo o mês de março em 
prol das mulheres do mu-
nicípio. Confira como 
foi a abertura do Mês da 
Mulher em Colombo e a 
série de atividades que 
serão desenvolvidas nos 
próximos dias. 
Página 03

LOCAL
Sessão da Câmara 
Municipal presta 

homenagens no Dia 
Internacional da Mulher  

Página 03

LOCAL

LOCAL

Autoridades municipais 
cobram a Sanepar pelo 

fim do rodízio de água em 
Colombo 
Página 05

Prefeitura convoca 
população para 

elaboração das diretrizes 
orçamentárias de 2023 

Página 04

ESPORTE
Ginásios municipais 
reabrem e retornam 

com as aulas esportivas 
gratuitas  

Página 10

ESTADUAL
Governo estuda a 

flexibilização do uso 
obrigatório de máscaras no 

Paraná 
Página 15

Nos dias 10 e 11 de março, a Orquestra Sinfônica do Paraná, através de uma parceria entre o Teatro Guaíra 
e o Departamento de Cultura de Colombo, se apresentará de maneira gratuita para os cidadãos do município 
na Igreja Santa Terezinha de Lisieux. Horários, detalhes e informações completas sobre as apresentações 
você confere aqui no Jornal de Colombo . Página 06
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No dia 8 de março é 
comemorado Dia 
Internacional da 

Mulher, data especial que 
serve para celebrar as con-
quistas das mulheres, re-
lembrar da força feminina 
e reforçar a luta diária pela 
manutenção e conquista 
dos seus direitos.
As páginas deste jornal 
só existem graças ao em-
penho e à dedicação de 
mulheres inspiradoras, 
que enfrentam os desa-
fios diários para manter 
os cidadãos de Colombo 
sempre bem-informados.
Nesta edição não é diferen-
te e você vai poder acom-
panhar alguns dos projetos 
pensados e executados por 
e para as mulheres colom-
benses.
A vocês, mães, filhas, mu-
lheres de Colombo, nosso 
total respeito e admiração 
por sua força, competên-
cia, valentia e inteligência! 
Tenham todos uma boa 
leitura.
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Expediente

EDITORIAL Dia Internacional da Mulher

Novo Ensino Médio, e agora?

ARTIGO

ARTIGO

Querido leitor, nessa semana 
comemoramos mais um Dia 
da Mulher! Mas você sabe por 
que e como essa data foi cri-
ada?
O Dia Internacional das Mul-
heres teve origem no movi-
mento operário e se tornou 
um evento anual reconhe-
cido pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). Suas 

sementes foram plantadas em 
1908, quando 15 mil mulheres 
marcharam pela cidade de 
Nova York exigindo a redução 
das jornadas de trabalho, 
salários melhores e direito ao 
voto. Um ano depois, o Parti-
do Socialista da América de-
clarou o primeiro Dia Nacio-
nal das Mulheres. Mas o Dia 
Internacional das Mulheres 
só foi oficializado em 1975, 
quando a ONU começou a 
comemorar a data, tornan-
do-a uma ocasião para cele-
brar os avanços das mulheres 
na sociedade, na política e na 
economia.
A ONU anunciou que seu 
tema para 2022 é "Igualdade 
de gênero hoje para um aman-
hã sustentável". Seus eventos 
vão reconhecer como mul-
heres ao redor do mundo es-
tão respondendo às mudanças 
climáticas.
Mas há também outros temas. 
O site do Dia Internacional 
das Mulheres — que diz que 
foi criado para "fornecer uma 
plataforma para ajudar a ger-
ar mudanças positivas para as 
mulheres" — escolheu o tema 

Passa a valer a partir de agora 
o Novo Ensino Médio, aprova-
do por Lei (n° 13.415/2017) em 
2017 e que vai mudar de forma 
gradativa o ensino nas escolas 
públicas e privadas do nosso 
país. Entre as mudanças, o au-
mento da carga horária para 
cerca de mil horas anuais, o que 
significa, a partir de agora, cinco 
horas diárias.
As mudanças são justificadas 
pelo Ministério da Educação 
como necessárias para aproxi-
mar os estudantes do mercado de 
trabalho, com disciplinas sendo 
áreas do conhecimento.
O currículo ficou divido em uma 
formação geral básica com 1800 
horas e 1200 horas para a chama-
da parte flexível ou itinerária, que 
ficará a critério dos estudantes. 
Isso significa que 60% da carga 
horária destina-se ao núcleo co-

#BreakTheBias e está pedin-
do às pessoas que imaginem 
"um mundo livre de vieses, 
estereótipos e discriminação".
Mesmo com todos esses mov-
imentos e comemorações, ain-
da temos muito a fazer como 
sociedade. Uma pesquisa di-
vulgada pelo Instituto Brasile-
iro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2020, ainda apon-
ta a diferença de salários e ren-
dimentos. Em 2019, as mul-
heres receberam, em média, 
77,7% do montante auferido 
pelos homens. A desigualdade 
atinge proporções maiores nas 
funções e nos cargos que as-
seguram os maiores ganhos. 
Entre diretores e gerentes, as 
mulheres receberam 61,9% 
do rendimento dos homens. 
O percentual também foi alto 
no grupo dos profissionais da 
ciência e intelectuais: 63,6%.
Porém, também se destacou 
na pesquisa que a responsabi-
lidade quase duas vezes maior 
por afazeres domésticos e 
cuidados ainda é um fator lim-
itador importante para maior e 
melhor participação no merca-
do de trabalho, pois tende a re-

mum, pois entende-se que são 
competências essenciais a ser-
em desenvolvidas igualmente, e 
40% da carga horária restante a 
ser escolhida.
Mas o que é novo nesse modelo? 
De acordo com a Base Nacion-
al Curricular Comum, as quatro 
áreas do conhecimento ficam 
assim distribuídas: Linguagens, 
Ciências da natureza, Ciências 
humanas e sociais e Matemática. 
Os chamados itinerários alter-
nativos compreendem áreas do 
conhecimento entre as quais os 
alunos demonstrem mais aptidão 
ou mesmo, interesse.
A intenção é que os estudantes 
tenham contato com a criativi-
dade e a inovação, o empreend-
edorismo, novas tendências tec-
nológicas, pesquisa cientifica, 
aspectos socioculturais etc. A 
proposta é interessante.

duzir a ocupação das mulheres 
ou a direcioná-las para ocu-
pações menos remuneradas.
Outra observação da pesquisa 
diz respeito à sub-represen-
tação. Na política, a evolução 
da participação feminina é 
bem tímida. Apesar de um 
aumento no número de dep-
utadas federais entre 2017 e 
2020, tivemos apenas 14,8% 
de mulheres em exercício 
na Câmara dos Deputados. 
Com esse dado, o Brasil tem 
a menor proporção entre os 
países da América do Sul e 
fica na posição de número 142 
em um ranking de 190 países.
Em pleno ano de 2022 ainda 
temos muitas desigualdades 
para com as mulheres e mui-
to para conquistar, dar digni-
dade e reconhecimento da im-
portância da mulher. O fato é 
que a cultura deve ser mudada 
para que as próximas gerações 
venham com uma mentalidade 
evoluída e igualitária.
E você, como comemorou o Dia da 
Mulher? Escreva para gente con-
tando a história da alguma mulher 
incrível e forte a sua volta! conta-
to@valorcomproposito.com.br.

Por outro lado, o novo modelo de 
ensino ainda não veio acompan-
hado da melhoria na infraestrutu-
ra das escolas, da ampliação das 
áreas de lazer, quadras esportivas 
que revelem jovens talentos, bib-
liotecas recheadas de bons livros, 
computadores e internet à dis-
posição de todos e salas de aula 
modernas que influenciem posi-
tivamente no processo de ensino 
aprendizagem.
A educação está longe de atrair 
os melhores talentos por conta 
dos salários e das condições de 
trabalho. Raros são os alunos que 
desejam ser professores, nenhuma 
novidade até aqui, pois a profissão 
“há décadas é desprestigiada”.
E o professor? Ahh, ainda re-
siste em meio a tanta dificuldade. 
Bem, antes que eu me esqueça, 
que venha o Novo Ensino Mé-
dio!

Renato da Costa é graduado em Ad-
ministração, pós-graduado em Admin-
istração Estratégica, Mestre e Doutor 
em Administração, com estágio de 
Pesquisa e Docência na Universidad 
Jaume I no Sul da Espanha em 2017, 
Pós-Doutorando em Gestão Urbana e 
Cidades Digitais Estratégicas. É mem-
bro da ACCUR-Academia de Cultura 
de Curitiba, membro da Academia 
Paranaense de Poesia, professor em 
nível de Graduação e Pós-graduação, 
presencial e EAD e autor e coautor de 
vários livros.

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

MINERAÇÃO MARFIM LTDA 
ME torna público que recebeu 
do IAT, a Licença de Instalação 
para EXTRAÇÃO MINERAL 
DE CALCÁRIO a ser implantada 
NA RUA ANTONIO GASPARIN, 
1500 KM 12, BACAETAVA, MU-
NICÍPIO DE COLOMBO - PR.
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Câmara dos Vereadores celebra o Dia 
Internacional da Mulher em sessão ordinária

Unidade de Saúde da Mulher ganha novo espaço em Colombo

Vereador Sidnei Campos e secretária Elis Lazarotto homenagearam a Procurado-ra 
Geral do Município, Maria Adriana Pereira de Souza

A vereadora Dolíria Strapasson homenageou as empreendedoras Maria Apareci-da 
Trindade de Souza e Kátia de Arruda Geraldes Denardi

A Unidade de Saúde da Mulher fica localizada na Marginal Direita, nº 218, Santa Terezinha. O horário de funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O Dia Internacional da 
Mulher foi o grande des-
taque na sessão ordinária 
promo-vida na última ter-

No dia 8 de março, em que é 
comemorado o Dia Internacional 
da Mulher, as mulheres de Co-
lombo ganharam um presente que 
tornou a data ainda mais especial: 
a inauguração da Nova Unidade 
de Saúde da Mulher, importante 
espaço destinado para atenção 

ça-feira (8) pela Câmara 
Municipal de Colombo. A 
sessão foi presidida pelo 
presidente da Casa Legis-

especial às cidadãs colombenses
Localizada no bairro Santa 

Terezinha, a nova unidade conta 
com 14 consultórios ginecológicos 
todos equipados, além de salas 
para aplicação de medicamentos 
e interpretação de laudos médicos. 
O novo espaço também disponibi-

lativa, vereador Vagner da 
Viação (PP) e contou com 
a presença de 16 dos 17 
vereadores.
Hoje, entre os 17 verea-

dores de Colombo, apenas 
uma cadeira é ocupada por 
mulheres. Em seu pro-
nunciamento, a vereadora 
Dolíria Strapasson (PSD) 
agra-deceu e parabenizou 
todas as mulheres. “Deixo 
o meu agradecimento. Ser 
mu-lher não é fácil. Ser 
mãe, ser esposa, ser avó e, 
principalmente, ser verea-
dora. Tenho muito orgulho 
em ser vereadora há mais 
de 12 anos”, enfatizou.
No Pequeno Expediente, 

o presidente e vereador 
Vagner da Viação (PP) fez 
um discurso em homena-
gem a todas as mulheres 
pela passagem do Dia 
Internacio-nal da Mulher. 
“Que essa data valha como 
plataforma para ajudar a 
gerar mudan-ças positivas 
para as mulheres. Que elas 
possam viver um mundo 
livre de este-reótipos e 
violência. Devemos lutar 
cada vez mais para que 
as mulheres alcan-cem 
as esferas do poder, tra-
zendo um novo olhar para 
a gestão e participando 
ativamente dos processos 
de elaboração das polí-

liza às usuárias do SUS (Sistema 
Único de Saúde) instalações como 
fraldário, sanitários feminino e 
masculino, além de copa e área 
administrativa.

A estrutura nova e equipada, irá 
melhorar ainda mais a assistência 
que o município presta às mulhe-

ticas públicas, para que 
assim sejam devidamente 
representadas no sistema 
político vigente”.
Em uso da Tribuna Li-

vre,  Elisangela Hahn 
dos Santos e  Camila 
Carneiro Alves Teixeira, 
integrantes do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Mulher (COMDIM) dis-
correram sobre os direitos 
das mulheres, o papel do 
COMDIM e a importância 
do Dia Internacional da 
Mulher.
Complementando as fa-

las de Elisangela e Camila, 
a secretária de Assistência 
Social e primeira-dama, 
Elis Lazarotto, explanou 
sobre a importância de 
políticas públicas para as 
mulheres e do Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Mulher em âmbito mu-
nicipal. “Quando assumi 
a pasta, vi a fragilidade 
das políticas para as mu-
lheres e que o CONDIM 
precisava ser reativado. 
A gestão tem dado uma 
aten-ção especial a essa 
causa.  Números alar-
mantes sobre a violência 
contra a mu-lher é uma 
realidade em nosso muni-
cípio, atuamos no combate 
à violência e pro-teção da 
mulher. Nosso município 

oferta atendimento para as 
mulheres que ne-cessitam 
de atendimento técnico 
(assistência social e psico-
logia), assessoria jurí-dica 
no CREAS e acolhimento 
na Casa da Mulher Colom-
bense”, destacou.
Além dos discursos, dos 

projetos de lei votados e 
apresentados e da divulga-
ção de emendas, a Câmara 
dos Vereadores prestou 
também homenagens du-
rante a plenária da Casa. O 
Vereador Sidinei Campos 
homenageou a Procura-
dora Geral de Colombo, 
Maria Adriana Pereira de 
Souza, pelos relevantes 
trabalhos presta-dos e pela 
passagem do Dia Interna-
cional da Mulher.
Já a vereadora Dolíria 

Strapasson entregou as 
homenagens para Maria 
Parecida Trindade de 
Souza,  Presidente da 
Associação Comercial, 
Industrial, Agronegócio 
e Serviços de Colombo 
(ACIC), e para Kátia de 
Arruda Geraldes Denardi, 
sócia-investidora e dire-
tora clínica do Hospital 
São Rafael Arcanjo, em 
representação das mu-
lheres empreendedoras 
e pela passagem da data 
especial.

res. “Todas as mulheres, princi-
palmente as gestantes, receberão 
um atendimento especial, com 
qualidade e respeito. Essa é atenção 
que todas as nossas colombenses 
merecem”, ressaltou o prefeito 
Helder Lazarotto.

Já a Secretária Municipal da 
Saúde, Marilda França Gimenes 
Zanoni, destaca que toda a estru-
tura foi planejada para garantir um 
atendimento cercado de carinho e 
cuidado com as cidadãs do muni-
cípio. “Essa unidade funciona de 
forma referenciada para as nossas 
25 unidades de saúde, então todas 
as mulheres já vêm com agenda-
mento e vão receber aqui todos os 
cuidados e informações e que elas 
precisam e merecem”, destacou a 
secretária.

Por fim, a enfermeira Giovanna 
Gabriela Schenatto, responsável 
pela coordenação da Unidade 
de Saúde da Mulher, ressaltou a 
importância dos cuidados com a 
saúde feminina e garantiu que as 
mulheres terá na nova unidade um 
atendimento de qualidade. 

“Quem se ama cuida de si mesma, 
então procurem as unidades de 

Saúde, venham até a Unidade da 
Mulher, pois nós estamos fazendo 
um trabalho de prevenção focado 
em você, mulher, que é a nossa 
atenção e o nosso foco central”, 
concluiu Giovanna.

A inauguração da Unidade de 
Saúde da Mulher de Colombo 
fez parte de uma série de eventos 
e atividades que se estenderão 
durante todo o mês de março para 
comemorar o Dia Internacional da 
Mulher. Nesta quinta-feira (10), por 
exemplo, será ministrada uma aula 
de defesa pessoal para as mulheres 
na Regional do Maracanã a partir 
das 17h30.

Já no sábado, será realizada a Feira 
da Mulher na Associação de Mora-
dores Ana Rosa, enquanto que, na 
mesma data, a Unidade de Saúde 
da Mulher estará promovendo 
um plantão para coleta de exames 
preventivos ao longo do dia.

A agente de atividades se estende 
até o final do mês e você pode 
conferir o cronograma completo 
no site do Jornal de Colombo, ou 
nas redes sociais e no site da Prefei-
tura do Município. Acesse: www.
jornaldecolombo.com.br.
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Vagas de estágio estão 
abertas em Colombo

Prefeitura realiza consulta 
pública para a elaboração 

orçamentária de 2023

Promotoria de Justiça de Colombo oferece oportunidades para alunos de graduação e 
pós-graduação em Direito

Objetivo da consulta é dar voz aos moradores de diferentes regiões e elencar as princi-
pais demandas dos bairros de Colombo

Secretarias Municipais de Educação e do Meio Ambiente também estão com oportuni-
dades para estudantes de diferentes cursos

A Prefeitura de Colom-
bo convida a população 
para participar da ela-
boração das diretrizes 
orçamentárias para o ano 
de 2023. Com o objetivo 
de dar voz aos moradores 
quanto às demandas de 
seus bairros, a gestão 
municipal espera elencar 
as prioridades de cada 
região como um todo.  
Os cidadãos colom-

benses podem sugerir 
áreas de investimento 
e estratégias para a 
prefeitura. O período 
de consulta será de um 
mês e termina no dia 4 
de abril. Após isso, os 
dados serão compilados 
e apresentados em uma 
audiência pública a ser 

A 2ª e a 3ª Promotorias de 
Justiça de Colombo estão com 
inscrições abertas para seleção 
de estagiários de graduação 
e pós-graduação em Direito, 
respectivamente. As duas se-
leções preveem a formação de 
cadastro de reserva para futuras 
oportunidades.

Até o dia 11 de março estarão 
abertas as inscrições para o 
preenchimento de uma vaga de 
estágio em graduação em Direi-
to na 2ª Promotoria de Justiça. 
Estão aptos para a inscrição os 
acadêmicos do curso de Direito 
matriculados a partir do 3º ano 
ou 5º semestre.

Para efetuar a inscrição, os in-
teressados devem encaminhar 
a documentação exigida pelo 
edital, disponível no site da 
Escola Superior do Ministério 
Público, ao e-mail colom-
bo.2prom@mppr.mp.br. O 
candidato selecionado receberá 
bolsa-auxílio de R$ 1.056,80 
e auxílio-transporte de R$ 
198 para uma carga horária de 
quatro horas diárias, de segun-
da a sexta-feira, em período a 
combinar.

O processo seletivo será 
realizado por meio de prova 
escrita de caráter eliminatório 
e classificatório (cujo programa 
está descrito no edital), a ser 
aplicada no dia 14 de março às 
9h no Salão do Tribunal do Júri 
do Fórum Criminal de Colom-
bo (Rua Francisco Camargo, 
191, Centro).

Para ingresso ao local da 
prova, o candidato deverá 
obrigatoriamente comprovar 
a vacinação contra a Covid-19 
ou exibir relatório médico que 
demonstre contraindicação à 
vacinação. O resultado final 
será divulgado no dia 17 de 
março no site da Escola Supe-
rior do MPPR.

Todas as regras e critérios 
para a seleção, bem como o 
cronograma completo do pro-
cesso, estão disponíveis para 
consulta na página da Escola 
Superior do MPPR. Em caso de 

convocada.  
Podem participar da 

Audiência Eletrônica os 
cidadãos, representantes 
de órgãos públicos e da 
sociedade civil com su-
gestões que promovam o 
desenvolvimento social 
e econômico sustentável 
do Estado e da região.
Essa é uma oportuni-

dade para a população 
contribuir, de maneira 
efetiva, na construção 
de um orçamento mais 
próximo da realidade 
socioeconômica de Co-
lombo. A participação 
dos interessados pode ser 
efetivada ao responder o 
questionário disponível 
no site da Prefeitura de 
Colombo.

dúvidas, os estudantes podem 
entrar em contato pelo e-mail 
colombo.2prom@mppr.mp.br.

Já a 3ª Promotoria de Justiça 
de Colombo recebe inscrições 
para a seleção de um estagiário 
de pós-graduação até o dia 15 
de março. Podem se candidatar 
os bacharéis que até a data da 
contratação estejam matricula-
dos em curso de pós-graduação 
na área jurídica.

Para realizar a inscrição, os 
interessados devem entregar 
na sede da 3ª Promotoria de 
Justiça de Colombo (Rua Abel 
Scuissiato, 1.043, sala 15, 
Bairro Atuba) os documentos 
solicitados no edital. O can-
didato selecionado receberá 
bolsa-auxílio de R$ 1.981,20 
e auxílio-transporte de R$ 198 
para estagiar de segunda a sex-
ta-feira por seis horas diárias, 
no período vespertino.

O processo seletivo também 
será realizado por meio de 
prova escrita de caráter elimi-
natório e classificatório (cujo 
programa está descrito no 
edital), a ser aplicada no dia 
16 de março, às 14h, na sede 
da 3ª Promotoria de Justiça 
de Colombo. O resultado será 
divulgado no dia 23 de março 
no mesmo local da prova.

As regras e critérios para a 

seleção, bem como o crono-
grama completo do processo, 
estão disponíveis para consulta 
no edital, na página da Escola 
Superior do MPPR. Para o 
esclarecimento de dúvidas, os 
candidatos podem entrar em 
contato pelos telefones (41) 
3621-6656 ou (41) 99181-
2634.

Vagas ofertadas pela Pre-
feitura

Além das oportunidades ofer-
tadas pelo Ministério Público, a 
Prefeitura de Colombo também 
abriu vagas para contratação 
imediata de estagiários para 
suprir necessidade da educação 
especial, com foco na inclusão.

Ao todo serão contratados 
150 estagiários dos cursos de 
Pedagogia, Magistério ou para 
pós-graduação com Pedagogia, 
sem exigência do período que 
esteja cursando.

A urgência da contratação 
se deve em razão do grande 
número de alunos de inclusão 
que estão matriculados nas 
escolas e CMEI’s do Município 
e cumpriram os requisitos de 
comprovação da real necessi-
dade no acompanhamento nas 
atividades escolares.

Os interessados devem en-
caminhar seus currículos para 
estagiarios@educação.colom-
bo.pr.gov.br

Já a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente também está 
com vagas abertas para alu-
nos dos cursos de Engenharia 
Ambiental, Biologia ou Gestão 
Ambiental, desde que estejam 
no mínimo no 2º período da 
formação.

A oportunidade é para uma 
carga horária de 6 horas diárias, 
exigindo também conhecimen-
to intermediário no Pacote 
Office. Os interessados deverão 
enviar suas candidaturas para 
o e-mail mercurio.semma@
gmail.com.



ANO 23 - EDIÇÃO 2822  •  10 DE MARÇO DE 2022 | |5LOCAL

Fo
to

s –
 R

ep
ro

du
çã

o/
M

et
ro

ca
rd

Fo
to

s –
D

iv
ul

ga
çã

o/
PM

C

Prefeitura prorroga as inscrições para o Passe Escolar até dia 11 de março

Prefeitura de Colombo cobra da Sanepar fim 
do rodízio de água no município

Abertas as inscrições no curso de 
italiano para as crianças de Colombo

Novo prazo de inscrição encerra no dia 11 de março

Prefeito Hélder Lazarotto esteve reunido com técnicos da Sanepar na última segunda-feira

Na última segunda-feira, o prefei-
to Hélder Lazarotto esteve reunido 
com técnicos da Sanepar na Pre-
feitura de Colombo, oportunidade 
em que o chefe do Executivo Mu-
nicipal cobrou urgência no fim do 
rodízio de abastecimento de água 
que ainda persiste no município.

A pedido do prefeito, a empresa 
afirmou que já trabalha numa solu-
ção técnica que não sobrecarregue 
o sistema de captação de água 
presente em Colombo e que atenda 
à demanda local.

De acordo com a Sanepar, já estão 
sendo realizadas obras no Sistema 
de Abastecimento Integrado de 
Curitiba e Região Metropolitana 
(SAIC) para levar água da capital 
à região atingida no município. 
Segundo os técnicos, as obras estão 

A Prefeitura Municipal de Co-
lombo, por meio da Secretaria de 
Educação e do seu Departamento 
de Cultura, através de convênio 
assinado com o Centro de Cultu-
ra Italiana Paraná/Santa Catarina 
(CCIPR/SC), pretende ofertar 
um curso gratuito de iniciação 
na língua e na cultura italiana 
para as crianças do município. 

Poderão participar os alunos 
matriculados nos 4º e 5º anos da 
Etapa Fundamental das Escolas 
pertencentes à Rede Municipal 
de Ensino, assim como os alunos 
que já participaram do projeto 
piloto em 2021.

Nesta segunda oferta, as aulas 
vão acontecer entre os meses 
de abril e novembro de 2022, 
uma vez por semana. O início 
das aulas está previsto para os 
dias 6 e 7 de abril e o material 
didático será ofertado gratui-
tamente pelo CCIPR/SC, que 
também fornecerá professor 
devidamente franqueado para 
ministrar as aulas. 

As vagas serão disponibiliza-

A Prefeitura de Colombo reabriu 
as inscrições para o Passe Escolar, 
programa que beneficia estudantes 
do ensino superior ou do pós-médio 
com um vale transporte diário para 
os 200 dias letivos.

Inicialmente, as inscrições estive-
ram abertas do dia nove ao dia 23 de 
fevereiro. Agora, após o anúncio do 
resultado e diante de vagas remanes-
centes, um novo processo foi aberto 
com o prazo de inscrição entre os dias 
7 e 11 de março. Neste período, novas 
inscrições serão admitidas, além da 
complementação de documentos 
pendentes da primeira leva.

O benefício é voltado aos estudantes 
de Colombo que estejam matriculados 
em cursos presenciais de instituições 

em fase bem adiantada e passam 
por ajustes operacionais para ga-
rantir a retomada do fornecimento 
regular da água nas regiões afetadas 
já nos próximos dias.

No dia 19 de janeiro, a empresa 
anunciou a suspensão do rodízio de 
água em todo o estado após quase 
dois anos de aplicação da medida. 
Contudo, determinadas regiões do 
estado continuaram enfrentando 
o desabastecimento por conta de 
diferentes condições.

Em Colombo, os bairros Bu-
tiatumirim, Fervida, São João, 
Santa Gema, Cercadinho, Serrinha, 
Itajacuru, Parque Embu, Arruda, 
Santa Tereza, Jardim Florença, 
Gabirobal, Uvaranal, Sapopema, 
Curitibano, Santa Fé, São Gabriel, 
Ana Rosa e Roça Grande, conti-

das da seguinte maneira:
- 25 para a turma da manhã, 

que acontecerá no CEU das 
Artes, na Rua Prof.ª Otília de 
Souza Ferrarini, 855 - Jardim 
dos Eucaliptos, toda quarta-feira 
das 9h às 11h; e

- 25 para a turma da tarde, que 
acontecerá no Museu Municipal 
Cristoforo Colombo, Rua Ma-
rechal Floriano Peixoto, 8771 
– Centro, toda quinta-feira das 
14h às 16h. 

O aluno deve se inscrever 
no contraturno que frequenta 
a escola e o deslocamento do 
mesmo até os locais do curso é 
de responsabilidade única e total 
do familiar e/ou do responsável 
por cada criança, sendo esses 
dois critérios importantes para a 
decisão da participação dos(as) 
estudantes no curso.

O período de pré-inscrição 
será de 9 a 30 de março e os 
interessados deverão preencher 
o formulário de pré-inscrição 
através do site https://abre.ai/
d7hd. 

públicas ou particulares, de Ensino 
Superior ou Ensino Pós-Médio lo-
calizadas em Colombo, Curitiba ou 
Região Metropolitana, a pelo menos 
1500m da residência do estudante. 

Dentro do prazo, os estudantes 
deverão protocolar presencialmente 
na Prefeitura de Colombo (Centro, 
Maracanã ou Osasco), sua solicitação 
do passe escolar, apresentando os 
seguintes documentos: 

– Ficha de cadastro impressa e 
preenchida conforme modelo em 
anexo disponível no site prefeitura;

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

– Cópias legíveis dos seguintes 
documentos: Carteira de identidade 
ou RG do responsável legal caso o 
estudante seja menor de 18 anos; car-
tão transporte vigente; comprovante 
de endereço; comprovante de renda 
atualizado; 

– O aluno ou seu responsável legal 
deverá apresentar para o Departa-
mento de Juventude, durante o mês 
de julho/2022, nova declaração de 
matrícula e cópia atualizada do com-
provante de residência, sob pena de 
suspensão do direito à aquisição do 
passe escolar.

Os candidatos inscritos no prazo 
anterior podem consultar a situação 
de sua solicitação no site da Prefeitura 
de Colombo

nuam no rodízio.
De acordo com a companhia, o 

motivo do racionamento que atinge 
20% da cidade, deve-se ao fato de 
que esta não é uma área abastecida 
pelas barragens do sistema Saic e, 
sim, por poços do Aquífero Karst, 
que ainda estão com vazão reduzida 
devido a última estiagem.

O vereador de Colombo, Ander-
son Prego, encaminhou no dia 22 
de fevereiro o ofício nº 048/2022, 
no qual solicita explicações a res-
peito da continuidade do rodízio no 
fornecimento de água pela Com-
panhia Paranaense de Saneamento, 
mesmo após quase dois anos.

“Uma empresa que presta um 
serviço público de tamanha impor-
tância como é a Sanepar, deveria 
prestar informações de forma mais 
transparente à população, bem 
como tem por obrigação empenhar 
esforços para resolver os problemas 
que atrapalham o atendimento com 
eficiência”, destacou o vereador.

Anderson justifica que é pertinen-
te saber, neste contexto, quais pa-
râmetros indicam a necessidade de 
manter o rodízio no fornecimento 
de água em Colombo; quais fatores 
são necessários para que o abas-
tecimento volte a acontecer sem 
interrupções; e quais estratégias e 
ações a Sanepar estão empregando 
para que o abastecimento volte à 
normalidade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da ASSEMCO – Associação dos Servidores Municipais 
de Colombo, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
79.141.362/0001-52, com endereço na Rua José Leal Fontoura, nº 113, Cen-
tro, Colombo, Paraná, CEP: 83414-190, no cumprimento dos dispositivos 
legais de seu Estatuto Social, vem convocar todos seus associados que pos-
suem Plano de Saúde  - UNIMED FLEX, com aniversário em maio de cada 
ano nos termos dos artigos 29º e seguintes do Estatuto da Entidade, a fim de 
realizar Assembléia Geral Ordinária, para tratarmos do reajuste e renovação 
do referido Plano de Saúde, a ser realizada no dia 1º de abril de 2022, com pri-
meira convocação as 17h00min e segunda convocação as 18h00min para tra-
tarmos da PAUTA - RENOVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED/
FLEX para apreciação da ASSEMBLEIA a ser realizada nas dependências 
do RESTAURANTE ASSEMCO na sede do município, sito a Rua José Leal 
Fontoura, nº 113, Centro, Colombo, Paraná, CEP: 83414-190, respeitando as 
normas vigentes no município na prevenção ao enfrentamento da pandemia. 
Podendo ainda a assembléia ser dividida em grupos para evitar aglomeração.

                                                                       Colombo, 10 de março de 2021.

Gilberto Luiz D’Agostin
Presidente
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Biblioteca Pública Municipal 
retoma as atividades culturais

Alunos da Educação Infantil 
de Colombo conhecerão 

a Casa Encantada

Apresentações ocorrerão nos dias 10 e 11 de março, na Igreja Santa Terezinha de Lisieux

A Fada Azurra é a responsável pela contação de história e por inserir as crianças num ambiente lúdico

Tradicional espaço cultural de Colombo conta com um acervo de 15 mil títulos, além de 
desenvolver diversos projetos artísticos para a comunidade local

Uma parceria entre o Teatro 
Guaíra e o Departamento de 
Cultura de Colombo trará para 
o município, nos dias 10 e 11 
de março, duas apresentações 

gratuitas da Orquestra Sinfô-
nica do Paraná (OSP).

Os eventos ocorrerão na Igre-
ja Santa Terezinha de Lisieux, 
situada na Avenida Marginal 

Durante o ano letivo de 2022, 
os alunos da Educação Infantil 
4 e 5 dos CMEI’s e Escolas da 
Rede Municipal de Ensino se-
rão recebidos no maior espaço 
lúdico de Colombo: a Casa 
Encantada. No espaço, a Fada 
Azurra, personagem criado pela 
contadora de história Andréia 
Fernandes de Lima, estimula a 
imaginação das crianças para 
se envolverem com ela em uma 
bela história.

O projeto, que resultou na im-
plantação da primeira biblioteca 
infantil ecológica de Colom-
bo, é de responsabilidade do 
Departamento de Cultura, que 
desenvolve ações no local em 
parceria com o Instituto Federal 
do Paraná (IFPR) e volta suas 
ações para a parceria com a 

A Biblioteca Municipal já 
está com as portas abertas e 
promete a realização de muitas 
atividades para 2022. Além da 
rotina de empréstimos, pesqui-
sas e movimentação no acervo, 
estão previstas a retomada ou 
manutenção de projetos como 
exposições, fomento a lite-
ratura, contação de histórias, 
xadrez na Biblioteca, oficina 
de Origami, projeto “Escritor 
na Biblioteca”, tarde da poesia, 
rodas de leitura, tour virtuais, 
entre outras atividades.

Criada em 1973, a Biblioteca 
Pública municipal conta com 
um acervo de aproximadamente 
15 mil títulos, servindo como 
um espaço vivo e em constante 
movimento por onde passam 
estudantes, pesquisadores, es-
critores, poetas, artistas e muita 
gente que busca conhecimento 
e lazer na literatura e nas artes. 

Originalmente, a Biblioteca foi 
batizada como uma homenagem 
ao advogado e jornalista Ruy 
Barbosa, mas atualmente ela é 
conhecida popularmente como 
Biblioteca da Sede, já tendo 
passado por vários endereços 
do município.

Secretaria Municipal de Educa-
ção, responsável por mobilizar 
e garantir a estrutura necessária 
para o deslocamento dos alunos 
até as antigas dependências da 
Associação Banestado, onde 
acontecem as visitações.

Segundo a coordenadora do 
Núcleo Pedagógico da Educa-
ção Infantil, professora Márcia 
Contente, além do Departa-
mento de Cultura e do IFPR 
Campus Colombo, também foi 
determinante o envolvimento 
do Departamento de Transporte 
Escolar da Secretaria de Educa-
ção para garantir a participação 
das Escolas e CMEI’s.

“Um dos primeiros caminhos 
para transmitir conhecimento 
às crianças e estimular a ima-
ginação delas é a contação de 

A Biblioteca iniciou na Casa 
da Cultura, depois foi para o 
prédio da antiga delegacia, 
compartilhou espaço com a Es-
cola Abraham Lincoln, mudou 
para a Rua Zacarias de Paula 
Xavier e agora, este importan-
te equipamento Cultural está 
localizado na R. Francisco Ca-
margo, número 124, no centro 
de Colombo.

Em outubro de 2007, foi criada 
a Sucursal Maracanã, que ficou 
por 12 anos abrigada no Colom-
bo Park Shopping. Com cerca 
de 8 mil títulos, a unidade foi 
a realização de um sonho dos 
moradores da região, entre eles o 
entusiasta pela literatura, escri-
tor e desenhista Silvio Kurzlop, 
que fez diversas campanhas e 
doou aproximadamente 5 mil 
livros para o acervo da sucursal.

A partir de 2019, parte do acer-
vo foi para a Biblioteca da Sede 
e o restante atualmente compõe 
o acervo da Biblioteca do CEU 
das Artes, no Jardim Eucalipto, 
onde além das atividades de 
empréstimos e pesquisas, os 
frequentadores podem partici-
par de diversas outras atividades 
ligadas à arte e literatura.

Orquestra Sinfônica do Paraná fará 
apresentações gratuitas em Colombo

histórias. Contar histórias para 
as crianças também auxilia no 
desenvolvimento da escrita, 
da oralidade e da percepção 
de símbolos”, disse a Coorde-
nadora.

Já para a diretora de Cultura 
do município, Marinei Vidolin, 
este é um momento em que 
Colombo vive a grande eferves-
cência cultural. “Levar cultura, 
também às nossas crianças, 
através de ações dos nossos 
servidores, é muito gratificante 
e demonstra que estamos no 
caminho certo”, disse Marinei.

As visitas acontecerão em 
dois dias da semana e tiveram 
início na última sexta-feira (4), 
com as visitações sendo conti-
nuadas até o mês de novembro 
deste ano.

Direita da Estrada da Ribeira, 
958, no bairro Santa Terezinha. 
A primeira apresentação será 
na manhã do dia 10 (quinta-fei-
ra), a partir das 9h, e contará 

com a presença dos alunos da 
rede municipal de ensino.

Já no dia 11 (sexta-feira), a 
apresentação está marcada para 
às 20h, com o evento sendo 
aberto para toda a população 
colombense. A diretora de 
Cultura de Colombo, Marinei 
Vidolin, destaca a oportuni-
dade única de acompanhar as 
apresentações da Orquestra e 
convida toda a população local 
para assistir ao evento.

“Não é todo dia que a gente 
tem essa oportunidade de ver 
um grande show como esse, de 
maneira gratuita e ainda perto 
de casa. Então eu quero fazer 
um convite especial para que 
toda a classe artística local e a 
população de Colombo compa-
reçam nas apresentações, pois 
serão eventos bem bacanas”, 
ressalta Marinei.

Desde maio de 1985, a Or-
questra Sinfônica do Paraná 
escreve uma história admi-
rável de talento e dedicação 
à música. Nesses mais de 25 
anos de atividades, a Orques-
tra já acumula mais de 500 
apresentações dentro e fora 
do Paraná, com montagens 
de importantes óperas, balés, 
audições mundiais, sul-ame-
ricanas e brasileiras.

Com uma notável capaci-
dade de se adaptar aos mais 
diferentes estilos, desde os 
clássicos até os românticos e 
contemporâneos, a Orquestra 
Sinfônica do Paraná suscitou 
aplausos entusiasmados da 
crítica especializada nacional, 
das plateias que a assistiram e 
dos mais exigentes maestros 
que tiveram oportunidade de 
regê-la.
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Na sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Colombo, os vereadores do 
município prestaram homenagens para importantes mulheres da nossa cidade.

(Maria Parecida Trindade de Souza, Kátia de Arruda Geraldes Denardi, Maria Adriana Pereira de Souza)

O dia 8 de março foi ainda mais especial em Colombo com a inauguração da 
Unidade de Saúde da mulher, importante espaço que vai cuidar ainda mais 

Ao lado da Procuradora Geral, estendo também 
os meus parabéns aos subprocuradores Estevão 

Busato, Adriano Ferreira Muraro, Endrigo 
Jungles dos Santos, Niarkos Fonseca de 

Siqueira, Celso Cordeiro e Daniel Freitas, já 
que no dia 7 de março foi comemorado o Dia do 
Advogado Público, função tão importante e que 

garante e legalidade dos atos expedidos pela 
Administração Pública.

A semana foi marcada por uma agenda cheia de compromissos ligados ao Dia Internacional da Mulher, 
data que celebramos a atuação tão importante de mulheres que engrandecem o nome do nosso município!

Câmara Municipal

Unidade de Saúde da Mulher

Social
Zoleide

À direita, Maria Nilceia Strapasson representou 
as mulheres agricultoras do nosso município. 

Parabéns pelo seu trabalho e por ser essa figura 
tão representativa numa das atividades que mais 

movimentam a economia de Colombo.

de todas nós, cidadãs colombenses. Meus cumprimentos a todos que participaram tão ativamente para o alcance desse importante objetivo que 
beneficiará as mulheres do nosso município e os meus votos de sucesso à enfermeira Giovanna Gabriela Schenatto, que será a responsável por 

coordenar a nova Unidade de Saúde da Mulher de Colombo. 

Ao lado da Secretária 
Municipal de Assistência Social 

Elis Lazarotto e do prefeito 
Hélder Lazarotto, a enfermeira 
Giovanna Gabriela Schenatto, 
coordenadora da Unidade de 
Saúde da Mulher de Colombo.

Desejo que o seu trabalho 
frente a tão importante espaço 
para as mulheres colombenses 

seja repleto de realizações!
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Fui convidada para participar do evento “Direito para todos 
– mulheres em situação de rua”, promovido pela Associação 

Paranaense do Ministério Público (APMP) na última segunda-
feira. Agradeço à minha amiga Cíntia pelo convite feito para 

participar do encontro, que estimulou em mim a criação de ideias 
para tratar sobre o tema também em nosso município.

Uma série de representantes do Poder Público e de lideranças de 
movimentos sociais trouxeram o debate de um tema importante e que 

merece ser tratado com cuidado por toda a sociedade

Agradeço ao 
presidente da 
APMP, André 

Tiago Pasternak 
Glitz, que abriu o 
evento ressaltando 
a necessidade de 

que devemos sempre 
promover o bem

Na noite de terça-feira 
participei da inauguração 
da nova Loja Raiú Store. 

Com um amplo espaço e em 
uma excelente localização, 
a loja conta com um belo 

es-toque de moda feminina e 
masculina.

Para Vera e Nicole Bontorin, 
mãe, filha, mulheres e 

empreendedoras, meus votos 
de sucesso nesta nova etapa 

de seus negócios!

Direito para todos - mulheres em situação de rua

Inauguração da Raiú Store

Parabéns, Thais! Continue sendo sempre esse sol que ilumina 
as nossas vidas. Espero que Deus te dê em dobro o amor e a 

alegria que você espalha por aí. Mui-tas felicidades!

Felicidades, Zeca! Que a felicidade seja constante 
em sua vida. Que nunca te falte amor no coração 

e esperança em seus dias. Feliz aniversário!

Thais Fereira | 05/03 Zeca Binotto | 06/03
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Ginásios de Colombo 
reabrem para a retomada 
das atividades esportivas

Rally Transparaná atravessa estado em 
cinco dias e conclui circuito em Curitiba

Aulão de dança, caminhada e corrida de rua marcaram o domingo esportivo de Colombo

Chegada ocorreu em frente ao Palácio Iguaçu, em Curitiba

Na manhã do último do-
mingo (6), mais de 150 
mulheres saíram do Bosque 

da Uva e caminharam ao 
som de um trio elétrico pelas 
ruas do Centro de Colombo 

Depois de atravessar o Estado em 
um circuito de cinco dias, os parti-
cipantes do Rally Transparaná en-
cerram a maior competição off-road 
de regularidade das Américas em 
frente ao Palácio Iguaçu. O evento 
festivo da chegada aconteceu no 
último sábado (5), com uma com-
petição open de ciclismo com 217 
participantes, dando novo status ao 
rally, que passou a contar com carros, 
motos e bicicletas.

Desde a largada, em Foz do Iguaçu, 
no Oeste, os carros e motos passaram 
por cerca de 60 municípios paranaen-
ses. O percurso de carro contou com 
136 veículos percorrendo 1.330 km, 
enquanto as 80 motos percorreram 
1.421 km.

O rally contou com participantes 

Após um longo período sem 
atividades em virtude da pan-
demia da Covid-19, os ginásios 
municipais de Colombo reabri-
ram as suas portas na última 
segunda-feira (7), retornando 
também com as aulas gratuitas 
de diferentes modalidades.

Os ginásios do Bosque da Uva, 
Rio Verde, Guaraituba e Osasco 
retomaram a normalidade de 
suas atividades, promovendo 
aulas de ginástica, futsal, vôlei 

de 15 estados do Brasil, que vieram 
até o Paraná para competir, passear 
e apreciar as belezas naturais do 
estado. A competição apresentou 
as seguintes categorias: carros em 
rally 4x4, passeio adventure e trilha 
4x4. Já as motos foram divididas 
em competição Big Trail e passeio.

“Depois de um evento como este, 
nós temos que ficar emocionados. 
Eu conversava com o pessoal da 
organização e a emoção tomou conta 
de todo mundo, porque realmente é 
um evento inexplicável”, afirmou o 
superintendente-geral do esporte no 
Paraná, Hélio Wirbiski.

“Tudo aconteceu dentro do plane-
jado e o Governo do Estado agra-
dece muito a todos que estiveram 
envolvidos. Resgatamos o Rally 

e dança.
A única exceção é o Ginásio 

Santa Tereza, que permanecerá 
fechado, pois passará por refor-
mas estruturais nos próximos 
meses, ampliando o espaço com 
a construção de vestiários.

Informações sobre os horários 
das aulas poderão ser retiradas 
junto à Secretaria Municipal 
de Esportes, Cultura, Lazer e 
Juventude através do telefone 
(41) 98823-1578.

Eventos esportivos abrem as comemorações do 
Mês da Mulher em Colombo

Transparaná e ampliamos o evento 
colocando motos no trajeto e até 
o ciclismo. Tivemos muito plane-
jamento e conseguimos fazer um 
evento muito bonito e organizado”, 
completou.

Já para o diretor-geral da compe-
tição e representante do Jeep Clube 
de Curitiba, Vinicius Gunha (Gallo), 
o Transparaná foi novamente um 
sucesso. “Participaram cerca de 60 
municípios do Paraná. O comboio 
do Transparaná passou tanto com os 
carros 4x4, quanto com as motos, no-
vidade para esta edição. As cidades 
estavam ansiosas para receber tanta 
gente”, declarou.

A inclusão das bikes no rally foi 
mais uma das inovações desta edição 
e a diretora-técnica da Federação 
Paranaense de Ciclismo, Mônica 
Braga, falou sobre o sucesso da nova 
categoria. “Tivemos que fechar as 
inscrições com 217 participantes e 
ainda assim ficou uma fila de espera 
imensa”, disse. “Foram sete catego-
rias masculinas e femininas e a gente 
espera no ano que vem comparecer 
com muito mais participantes. Para 
nós foi um orgulho participar desse 
projeto”.

O 28° Rally Transparaná é uma 
realização do Jeep Clube Curitiba, 
com o apoio do Governo do Estado 
do Paraná, por meio da Superinten-
dência Geral do Esporte, da Federa-
ção Paranaense de Motociclismo e 
Federação Paranaense de Ciclismo.

em clima de muita descon-
tração.
O evento abriu a série de 

atividades promovidas pela 
Prefeitura do Município 
para a comemoração do Dia 
Internacional da Mulher. 
Logo cedo, foi promovido 
um aulão de dança para as 
mulheres de Colombo, que 
também participaram de 
um circuito de caminhada 
de aproximadamente 2 qui-
lômetros.
Ao abrir as comemorações, 

o Prefeito parabenizou as 
mulheres pelo seu mês e 

anunciou que neste ano vá-
rias ações serão realizadas 
em homenagem e valoriza-
ção à Mulher Colombense. 
Antes da caminhada, as 

participantes tiveram a 
oportunidade de assistir 
a primeira corrida de rua 
real izada em Colombo 
neste ano. A competição, 
que serviu também para 
comemorar os 132 anos 
de emancipação política 
do município, contou com 
cerca de 200 atletas que 
competiram nos trajetos de 
5 e 10 quilômetros.

A corrida foi promovida 
pela Secretaria Municipal 
de Esportes, Cultura, Lazer 
e Juventude, dentro do pro-
jeto Movimenta Colombo, 
que tem por objetivo es-
timular a prática de ativi-
dades físicas voltadas aos 
colombenses.
A grande vitoriosa foi a 

equipe da Escola de Atle-
tismo de Colombo, que 
conquistou o primeiro lugar 
nas categorias feminino e 
masculino nas duas provas 
que integraram o circuito 
da competição.
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Parceria entre a Tim Brasil, Huawei e Prefeitura de Curitiba é válida por dois anos com 
possibilidade de ser prorrogada

A historiadora Vanessa Lima, líder da ONG Mãos Invisíveis, trouxe relatos emocionantes 
sobre mulheres em situação de rua

A TIM Brasil e a Huawei assi-
naram um acordo de colabora-
ção para o desenvolvimento da 
quinta geração das redes móveis 
(5G) em Curitiba. A capital é 
a primeira cidade do país que 
as empresas escolheram para 
lançar o projeto denominado 
Cidade 5G e, segundo a TIM, os 
primeiros testes devem ser fina-
lizados até dezembro de 2023. 

A parceria, válida por dois 
anos, com possibilidade de ser 

Abrindo a semana de come-
moração do Dia Internacional 
da Mulher, a Associação Para-
naense do Ministério Público 
(APMP) promoveu, na manhã 
da última segunda-feira (7), o 

prorrogada, foi anunciada no 
início desta semana pelas duas 
companhias durante o Mobile 
World Congress, evento mun-
dial de telecomunicações que 
está sendo realizado em Barce-
lona, na Espanha.

A quinta geração das redes mó-
veis (5G) trará muitos benefícios 
para a população e as empresas, 
como conexões 100 vezes mais 
rápidas que o 4G, comunicações 
sem atrasos e novos serviços de 

evento “Direito para todos – 
mulheres em situação de rua”.

O encontro reuniu represen-
tantes de diferentes esferas do 
Poder Público, trazendo para o 
debate chefes do Governo Esta-

Curitiba será a primeira capital do Brasil a testar o 5G

APMP reúne lideranças e debate sobre os direitos das mulheres em situação de rua

cidades inteligentes.
Leonardo Capdeville, vice-

-presidente de tecnologia da 
TIM, afirma, em nota, que Ci-
dade 5G é um desdobramento do 
trabalho realizado pela compa-
nhia em parceria com a Huawei 
para implantação de redes 5G 
no Brasil. Pela cooperação entre 
as empresas, foram ampliadas e 
implantadas as redes 2G, 3G, 4G 
e agora 5G.

O prefeito Rafael Greca co-
memora o anúncio da TIM e 
Huawei de que Curitiba será 
a primeira cidade a receber o 
projeto Cidade 5G. Ele lembra 
que, desde 2019, a capital saiu 
na frente em relação as demais 
cidades do Brasil ao modernizar 
as leis que regulamentam a ins-
talação de antenas de telefonia 
celular na cidade. O Decreto nº 
989 tornou menos burocrático 
o processo de instalação desses 
equipamentos, facilitando agora 
a implantação da tecnologia 5G.

"As redes de quinta geração 
são apontadas como uma in-

dual e de Governos Municipais, 
deputados, integrantes do Poder 
Judiciário, promotores, líderes e 
coordenadores de movimentos 
sociais ligados ao tema.

Na abertura do evento, foi 
apresentado um vídeo que 
contava o depoimento de qua-
tro mulheres que vivem ou já 
viveram em situação de rua, 
evidenciando os desafios e as 
vulnerabilidades impostas às 
mulheres que se encontram 
nessas condições.

Segundo dados apresentados 
no encontro, existem hoje, 
somente em Curitiba e região, 
cerca de nove mil habitantes 
de rua, sendo que aproxima-
damente 15% dessa população 
é composta por mulheres, a 
maioria na faixa dos 18 aos 60 
anos de idade.

Uma das palestrantes foi a 

fraestrutura com potencial de 
revolução, tanto para a indústria 
4.0 quanto para o processo de 
adoção de novos serviços de 
cidades inteligentes. Por isso, 
a importância de Curitiba ser a 
primeira cidade que a TIM e a 
Huawei escolheram para lançar 
o projeto Cidade 5G", reforça 
Greca.

Curitiba e outras grandes ci-
dades brasileiras têm prioridade 
na instalação da infraestrutura 
5G pelas operadas de telefonia, 
que deve ocorrer em 2022. Pelas 
regras definidas pela Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), o serviço 5G das teles 
começará até julho deste ano 
nas capitais. Depois, as opera-
doras partirão para cidades com 
mais de 500 mil habitantes e, 
na sequência, para as cidades 
menores.

A presidente da Agência Curi-
tiba de Desenvolvimento e 
Inovação, Cris Alessi, destaca 
ainda que, em dezembro de 
2021, Curitiba foi a única capital 

historiadora Vanessa Lima, 
presidente da ONG Mãos In-
visíveis, que apresentou o tra-
balho realizado pela instituição 
desde a sua fundação em 2017. 
Vanessa expôs os desafios que 
as mulheres em situação de rua 
enfrentam, relatando casos de 
violência e maus tratos, e co-
brou uma atitude das autorida-
des para que políticas públicas 
efetivas sejam tomadas para 
atender essa população.

“Os números são importantes 
quando se pensa em política 
pública. Sabemos quantos gatos 
tem no Brasil, sabemos quantos 
cachorros existem, mas não 
sabemos qual é a população 
de rua. É inviável porque não 
temos como pensar em política 
pública porque não sabemos 
para quem é”, pontuou Vanessa.

De acordo com a líder da 

e cidade com mais de 500 mil 
habitantes do Brasil a ser esco-
lhida para testar uma tecnologia 
inédita que permitirá a imple-
mentação de redes inteligentes 
de 5G antes do fim do primeiro 
semestre de 2022. "A capital 
foi selecionada para integrar o 
projeto piloto Conecta 5G, do 
Ministério das Comunicações 
e Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial (ABDI)", 
ressaltou.

O Conecta 5G irá permitir 
que Curitiba e outras quatro 
cidades brasileiras participantes 
do projeto piloto instalem uma 
tecnologia que integra antenas 
5G a luminárias públicas inte-
ligentes, sendo uma solução à 
necessidade de elevado número 
de antenas para que a tecnolo-
gia 5G opere nas cidades. "A 
tecnologia que será testada em 
Curitiba, na prática, transforma 
as lâmpadas de iluminação pú-
blica em antenas de celular que 
espalham como Wi-fi o sinal do 
5G", detalha Cris.

ONG, “uma pessoa em situação 
de rua custa R$ 6 mil por mês 
para o município, em Curitiba, 
vinculando todos os serviços 
necessários. Já o Moradia 
Primeiro, um projeto em que 
as pessoas atendidas recebem 
moradia, individual ou para 
família, mobiliada e com os 
principais utensílios para o iní-
cio de sua residência, não chega 
a custar 3 mil reais por mês”.

Através das conversas pro-
movidas no encontro, foram 
discutidos projetos e resolu-
ções de leis que tratam sobre 
a aplicação dos direitos das 
mulheres de rua, além de tam-
bém ter sido proposta a cria-
ção de um grupo de trabalho 
envolvendo a sociedade civil e 
representantes de instituições 
interessadas em discutir sobre 
o tema.

REGIONAL
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O prazo para entrega da de-
claração de Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) referen-
te ao ano de 2021 começou 
a contar a partir da última 
segunda-feira (7). A Receita 
Federal espera que mais de 
34 milhões de contribuintes 
enviem a declaração.

Apesar de ser algo que faz 
parte da rotina anual de mi-
lhões de brasileiros, o processo 
de declaração do imposto 
costuma trazer dúvidas para os 
contribuintes, então por isso é 
importante manter atenção nas 
novidades que facilitam a vida 
dos cidadãos e nas dicas para 
enfrentar o leão e não cair na 
malha fina.

Quem deve declarar o IR?
A declaração é obrigatória 

para as pessoas que recebe-

Nesta semana, o governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) vem analisando a apli-
cação de um novo subsídio 
emergencial para conter a 
alta no preço dos combustí-
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Imposto de Renda: conheça as mudanças e saiba como fazer

Governo busca meios para conter a alta da gasolina

ram rendimentos tributáveis 
superiores a R$ 28.559,70 
no ano passado; quem obteve 
ganho de capital pela alienação 
de bens e direitos; negociou 
em bolsa de valores; recebeu 
rendimentos isentos – não tri-
butáveis ou tributados na fonte 
(como indenização trabalhista 
ou rendimento de poupança) 
acima de R$ 40 mil em 2021; 
ou que tenha bens com valor 
acima de R$ 300 mil, entre 
outras regras mais específicas.

Como enviar a declaração?
As declarações devem ser 

entregues até o dia 29 de abril 
de 2022 por meio do programa 
instalado no computador, via 
internet pelo Portal e-CAC 
ou mesmo por dispositivos 
móveis, como tablets e smar-
tphones. Pode-se elaborar a 

veis, com validade em torno 
de três a seis meses.
Para compensar o valor do 

petróleo sobre a inflação do 
Brasil, uma das estratégias 
estudadas pelo governo é 

declaração pelo método com-
pleto ou pelo simplificado.

"Este último leva em con-
sideração uma estimativa de 
gastos sobre os rendimentos 
tributáveis com limite de R$ 
16.754,34", explica Marco 
Aurélio Pitta, coordenador 
e professor de programas de 
MBA da Universidade Positi-
vo (UP) nas áreas Tributária, 
Contábil e de Controladoria. 
O programa menciona qual 
a situação mais favorável ao 
contribuinte antes da entrega.

Prazo para o envio da decla-
ração 

O envio da declaração do 
Imposto de Renda pode ser 
enviado entre 7 de março e 29 
de abril de 2022. Declarações 
entregues após essa data têm 
multa mínima de R$ 165,74 e 

Prazo para o envio das declarações é até o dia 29 de abril, com as restituições sendo pagas a partir de 31 de maio

Devido ao conflito entre a Rússia e Ucrânia, valor do barril de petróleo atingiu o maior patamar dos últimos 14 anos

utilizar parte do lucro recor-
de da Petrobras destinado à 
União para congelar o valor 
pago pelo cidadão. Em 2021, 
a empresa destinou aproxi-
madamente R$ 34 bilhões 

de dividendos aos cofres 
públicos.

Nesta semana, o barril do 
petróleo atingiu o maior pa-
tamar dos últimos 14 anos, 
ultrapassando a marca de 
US$ 140 por conta da guerra 
entre a Rússia e a Ucrânia. 
A Rússia é o segundo maior 
exportador de petróleo do 
mundo, atrás somente da 
Arábia Saudita. Logo, a 
gasolina sendo um produto 
final das commodities, aca-
ba ficando mais cara para o 
consumidor.

Esta, no entanto, não é 
a primeira vez que isso 
acontece. No governo de 
Michel Temer, em 2018, 
como resposta à greve dos 
caminhoneiros, a medida 
foi adotada provisoriamente. 
Vale lembrar que para conge-
lar o preço dos combustíveis, 

o governo também depende 
de uma decisão do Conselho 
da Petrobras.
O Governo Federal tam-

bém está em diálogo com 
o Congresso Nacional para 
aprovar o projeto de lei que 
congela o valor do ICMS 
(Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) 
sobre o preço da gasolina, 
do álcool e do diesel para 
minimizar o impacto sobre o 
bolso do brasileiro. O Projeto 
de Lei Complementar 11/20 
está em análise desde o ano 
retrasado.

Na prática, a proposta 
tornaria o ICMS invariável 
frente a variações do preço 
do combustível ou de mudan-
ças do câmbio. O desfecho 
das tratativas do governo 
será divulgado nas próximas 
semanas.

máxima de 20% sobre o valor 
do imposto devido.

Restituição
Os pagamentos começam em 

31 de maio, do primeiro lote, 
seguindo a ordem de priorida-
de estabelecida em lei, e vão 
até 30 de setembro, quando 
será pago o quinto lote. "Neste 
ano, o contribuinte pode in-
formar sua chave Pix para re-
cebimento da restituição, que 
deverá ser necessariamente o 
número do CPF do contribuin-
te. Número de celular, e-mail 
e chaves aleatórias não serão 
aceitos", adverte Pitta.

As outras opções de crédito 
em contas correntes e poupan-
ças seguem valendo.

Como não cair na malha fina
O contribuinte deve seguir 

os informes de rendimentos 
enviados pelos empregadores e 
bancos, obter todos os recibos 
e notas fiscais de consultas 
médicas, além de considerar 
os gastos com educação con-
forme as regras da Receita, são 
alguns tópicos que precisam 
de atenção por parte dos con-
tribuintes.

"Vale lembrar que algumas 
empresas aderiram ao Progra-
ma Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e Renda no 
período da pandemia. Caso sua 
empresa tenha aderido e você 
teve redução ou suspensão de 
jornada de trabalho, não esque-
ça de baixar o seu informe de 
rendimentos que é disponibili-
zado no Portal do Empregado 
do Ministério da Economia", 
alerta o especialista.

Novidades
Uma das novidades no pro-

cesso para este ano é a dis-
ponibilidade da declaração 
pré-preenchida para todas as 
plataformas. Antes, a facilida-
de era limitada a quem tinha 
certificado digital. O serviço 
será liberado a partir do dia 15 
de março para quem tem conta 
nos níveis ouro e prata no siste-
ma gov.br. Com a ferramenta, 
é possível recuperar os dados 
da declaração do ano anterior, 
agilizando o processo atual. 

Importante
Algumas situações merecem 

atenção, como, por exemplo, a 
venda de um veículo usado no 
ano passado. "Com o aumento 
da tabela FIPE, é possível, em 
alguns casos, que um contri-
buinte tenha obtido ganho de 
capital. Isso ocorre quando 
se vende um bem acima do 
valor de aquisição, ou seja, 
se obteve lucro na operação 
para alienações maiores que 
R$ 35 mil. Por outro lado, 
devido à pandemia nos últimos 
2 anos, também existe uma 
boa oportunidade de deduzir 
gastos com testes de covid 
em sua declaração", informa 
o professor.

De acordo com Pitta, o gover-
no federal estuda diversas mu-
danças no ambiente tributário 
brasileiro. “Há especulações 
de que, além das alterações 
do projeto de lei que está no 
Senado, podem surgir mu-
danças como a limitação de 
despesas médicas e até o fim 
da possibilidade de dedução 
de gastos com educação. Mas 
uma coisa é certa: mudanças 
precisam acontecer. A tabela 
não é atualizada desde 2015 e a 
cada ano mais pessoas entram 
na mira do Fisco”, ressalta.
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2019, das buscas em Brumadi-
nho/MG após o rompimento da 
barragem da Mina do Córrego 
do Feijão.

São equipes especializadas 
nesse tipo de ocorrência e também 
no emprego de cães na procura 
pelas vítimas. Além dos milita-
res do Grupo de Operações de 
Socorro Tático (Gost), também 
participaram bombeiros do Litoral 
e do Interior.

“As equipes do Paraná foram 
designadas principalmente no 
indicativo, por meio dos cães, dos 
locais onde poderia haver vítimas, 
além de auxiliar na remoção e 
retiradas dos corpos e no apoio 
a outras demandas”, explica o 
capitão Luís Gustavo Pimenta, 
comandante do Canil do Gost e 
subcomandante do grupo.

POLICIAL

Na noite do último domingo (6), 
o secretário de Segurança Pública 
de São José dos Pinhais, Ricardo 
Kusch, faleceu após ter sido alvo de 
uma suposta tentativa de assalto na 
marginal Pinheiros, em São Paulo.

De acordo com informações da 
Guarda Municipal de São José dos 
Pinhais, Ricardo estava indo para 
São Paulo renovar seu visto, quan-
do sofreu um assalto. Na ação dos 
bandidos, o secretário foi alvejado 
com disparos de arma de fogo e 
encaminhado para o hospital.

Todas as ações possíveis para 
salvar sua vida foram tomadas, mas 
o agente não resistiu aos ferimentos 
e veio a óbito poucas horas depois 
do ocorrido, no Hospital do Campo 
Limpo, na capital paulista. Kusch 
era guarda municipal e assumiu a 
Secretaria de Segurança Pública a 
convite da prefeita Nina Singer.

Nas redes sociais, a Prefeitura 
de São José dos Pinhais declarou 

A segunda equipe destacada 
pelo Corpo de Bombeiros do 
Paraná para auxiliar nas buscas 
de vítimas dos deslizamentos em 
Petrópolis/RJ concluiu na última 
semana sua missão na cidade flu-
minense e já retornou ao Estado.

A equipe de rendição, formada 
por 10 militares e quatro cães 
farejadores, iniciou os trabalhos 
no dia 26 de fevereiro, fazendo a 
cobertura ao efetivo que chegou 
à cidade uma semana antes, em 
19 de fevereiro, quatro dias após 
a tragédia.

Ao todo, o Paraná enviou 18 
bombeiros e seis cães para auxiliar 
na força-tarefa em Petrópolis. Os 
bombeiros que participaram da 
missão têm experiência na busca e 
resgate em deslizamentos, e parte 
deles já tinham participado, em 

Na tarde da última terça-
-feira (8), um acidente envol-
vendo dois veículos causou o 
capotamento de um carro que 
acabou derrubando o muro de 
uma casa na rua Heitor Busa-
to, no Jardim São Gabriel, em 
Colombo.
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Bombeiros do Paraná concluem 
participação nas buscas por 

vítimas em Petrópolis 

Após acidente, carro invade 
calçada e derruba muro 
de casa no São Gabriel

Secretário de Segurança 
de São José dos Pinhais é 

morto em São Paulo

Três pessoas foram impactadas pelo acidente, mas todas saíram apenas com ferimentos leves 

Secretário Ricardo Kusch em passagem do comando da Guarda Municipal 
do município.

18 bombeiros e seis cães farejadores auxiliaram na força-tarefa em Petrópolis

que Ricardo Kusch era um agente 
de segurança de carreira e vinha 
desempenhando um excelente papel 
frente à Secretaria Municipal de 
Segurança Pública. 

“Quando entramos na Prefei-
tura, acreditamos em seu trabalho 
de Guarda Municipal de carreira e 
o escolhemos como secretário de 
Segurança de São José dos Pinhais. 
Ele desempenhava grandemente sua 
função, nos trazendo inúmeras ideias 
e ações para fortalecer a segurança do 
município”, disse a prefeita. “Tenham 
certeza que tudo que ele fez ficará 
marcado na história de nossa cidade e 
no coração de cada um”, acrescentou.

Nas redes sociais, o secretário era 
bastante influente e trazia inúmeras 
ideias e ações para melhorar as ações 
de segurança na cidade. Em 2018 
ele disputou a eleição para deputado 
estadual no Paraná e em 2020, para 
vereador em São José dos Pinhais, 
mas não foi eleito.

De acordo com o relato de 
um dos envolvidos no acidente, 
um dos carros teria batido na 
ponta do outro veículo e pos-
teriormente no meio fio da rua, 
causando o tombamento de um 
Sandero e a posterior colisão 
com um muro residencial.

Trabalhando nos três turnos, 
as equipes ficaram disponíveis 24 
horas para o auxílio nas operações. 
“O Corpo de Bombeiros do Rio 
de Janeiro comandou e organizou 
as buscas, mas houve um trabalho 
muito integrado com os efetivos 
de outros estados. Como a área 
era muito extensa, as equipes 
trabalhavam simultaneamente, 
aproveitando as especialidades 
de cada grupo”, disse.

“A tragédia foi impactante e 
ficou perceptível o quanto afetou 
a estrutura da cidade. Teve gente 
que perdeu tudo e uma quantidade 
absurda de vítimas”, destacou o 
capitão Pimenta. “A comunidade 
estava bem abatida, mas foram 
muito solícitos e agradecidos, 
com grupos de voluntários dando 
apoio aos bombeiros, oferecendo 
uma fruta ou uma água. O trabalho 
também precisou ser feito com 
muito cuidado, porque a conti-
nuidade das chuvas colocava as 
equipes em risco”.

As chuvas fortes que atingiram 
Petrópolis em 15 de fevereiro 
resultaram em alagamentos na 
cidade da região Serrana do Rio 
de Janeiro e em deslizamentos no 
Morro da Oficina. Até o momento, 
a prefeitura do município confir-
mou a morte de 233 pessoas, mas 
as equipes ainda tentam localizar 
quatro vítimas desaparecidas. 
Bombeiros de diversos estados au-
xiliaram as equipes fluminenses.

O Grupamento de Bom-
beiros prestou atendimento 
no local e o Tenente Silotti 
relatou que três vítimas foram 
impactadas, mas que todas 
elas apresentavam ferimentos 
leves, sendo encaminhadas 
para avaliação médica.
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Após lucro bilionário, Sanepar encaminha 
pedido de reajuste de preço na tarifa

Empresa encaminhou proposta de aumento na tarifa para a Agepar

Na última semana, a Compa-
nhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) solicitou à Agência 
Reguladora do Paraná (Age-

par) o reajuste da tarifa de água 
e esgoto do Estado. O pedido 
vem após a divulgação do 
lucro líquido da empresa em 

2021: cerca de R$ 1,18 bilhão.
O pedido está sendo anali-

sado pelo Conselho Diretor 
da Agepar, que deve divulgar 

uma decisão nas próximas 
semanas. Segundo a Sanepar, 
“compele a agência regulado-
ra definir o índice de reajuste a 
ser aplicado sobre a tarifa para 
o ano de 2022, de acordo com 
a Lei Complementar nº 222 e 
conforme o seu regulamento”.

No dia 24 de fevereiro, a 
Sanepar divulgou a receita de 
seu lucro líquido anual refe-
rente à 2021, indicando uma 
alta de 18,2% em relação a 
2020. De outubro a dezembro 
passado, a companhia faturou 
R$ 322 milhões. Em paralelo, 
a inadimplência subiu de 2,8% 
para 3,3%.

O deputado estadual Soldado 
Fruet (Pros) se manifestou 
sobre o assunto na sessão da 
Assembléia Legislativa do 
Paraná (Alep) ocorrida no dia 
2 de março. Durante os debates 
no conselho, ele se posicionou 
contra o aumento, alegando 
uma falta de respeito com o 

cidadão paranaense.
“O racionamento é bom 

para a Sanepar, pois ela gasta 
menos e continua cobrando 
mais e, assim, a cada dia que 
passa os acionistas ficam 
mais felizes e mais ricos. A 
empresa investiu milhões em 
propaganda pedindo para o 
povo economizar água, mas, 
mesmo ficando até 15 dias 
por mês sem água em casa, os 
paranaenses pagavam valores 
cada vez maiores em suas 
contas”. Disse o Deputado 
em protesto.

Na avaliação de Fruet, o 
resultado obtido pela Sanepar 
em 2021 em plena pandemia 
com o racionamento de água, 
indica que a empresa agiu de 
má fé para garantir o lucro de 
acionistas e que, apesar dos 
lucros bilionários, a Sanepar 
se nega a reduzir a tarifa e 
aumentar o salário dos fun-
cionários.

A Kenzie Academy, escola de 
programação com sede em Curi-
tiba, através de uma parceria com 
startups e empresas de inovação 
do Paraná promoverá no final de 
março o evento PRograme, curso 
online e gratuito de programação 
com vagas para até 50 mil pessoas.

O objetivo da iniciativa é 
promover conhecimento sobre 
as oportunidades na área de tec-
nologia e ensinar os fundamentos 
básicos de programação para 
quem deseja iniciar a carreira no 
segmento, um dos mais promisso-
res do mercado atualmente.

Ao longo dos quatro dias de 
curso, que será transmitido ao vivo 
pelo canal no YouTube da escola, 
os alunos irão aprender as princi-
pais linguagens de programação 
(HTML, CSS e JavaScript) e ao 
final irão desenvolver um projeto 
que servirá como portfólio inicial 
para o estudante. 

Além disso, será disponibili-
zada uma plataforma interativa 
para os participantes e as aulas 
serão ministradas por facilitadores 
de ensino da Kenzie, que são ins-
trutores com grande experiência 
de mercado. Ao final do curso, 
todos os participantes, que estive-
rem presentes nas quatro aulas e 
que realizarem as atividades irão 
receber um certificado.

Com a aceleração digital, 
cursos de tecnologia se tornam 
cada vez mais importantes para 
a formação de profissionais 
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Procon promove mutirão online 
para renegociação de dívidas

Empresas paranaenses oferecem 
50 mil vagas para cursos gratuitos 

de programação

Prazo vai até o final de março e o procedimento pode ser feito todo pela 
internet

qualificados para atuarem no 
mercado e contribuírem com o 
desenvolvimento das empresas.

Um estudo divulgado pela 
consultoria McKinsey aponta 
que a oferta de profissionais de 
tecnologia, que já é escassa, tende 
a ser pior nos próximos anos. Até 
2030, a previsão é de que no Brasil, 
falte até 1 milhão de profissionais 
para o trabalho para a área de 
tecnologia.

“A tecnologia está em todo o 
lugar. Seja para fazer uma com-
pra online, chamar um carro por 
aplicativo ou mandar uma men-
sagem, sempre há uma equipe de 
programadores por trás. Acontece 
que, se por um lado a necessidade 
por novos avanços cresce, a falta 
de bons profissionais engessa 
um mercado extremamente pro-
missor”, explica Daniel Kriger, 
CEO e co-fundador da Kenzie 
Academy Brasil.

“Essa oferta de pessoas quali-
ficadas ao mercado é o nosso prin-
cipal objetivo. Um programador 
precisa desenvolver competências 
técnicas e comportamentais - co-
nhecidas como hard skills e soft 
skills - para aplicá-las no cotidiano 
e nosso curso foca justamente 
nisso, sendo um passo a passo 
para uma carreira de sucesso”, 
completou Kriger.

As inscrições para participar 
do evento podem ser feitas atra-
vés do site www.kenzie.com.br/
eventos/programe. 

O Departamento de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
(Procon-PR) iniciou na última 
segunda-feira um mutirão online 
de renegociação de dívidas. A ação 
segue até o dia 31 de março com a 
participação de mais de 160 bancos 
e instituições financeiras.

A iniciativa, que ocorre em 
conjunto com o Banco Central, Se-
cretaria Nacional do Consumidor, 
Febraban e Associação Brasileira 
de Procons, acontecerá exclusi-

vamente pela internet, através da 
plataforma de solução de conflitos 
www.consumidor.gov.br.

“A iniciativa é de extrema 
importância, ainda mais neste 
momento de pandemia, em que 
os consumidores estão em situação 
financeira bastante complicada em 
razão da perda de renda e endivi-
damento”, destaca o secretário de 
Justiça, Família e Trabalho, Ney 
Levrepost.

De acordo com a chefe do Pro-

con/PR, Claudia Silvano, muitos 
consumidores que estão em débito 
deixam de procurar o órgão ou seu 
banco por se sentirem constrangi-
dos com a situação. “Acreditamos 
que esse mutirão pela internet vai 
incentivar as pessoas a negociar 
suas dívidas e sair dessa situação 
que causa diversos transtornos na 
vida de qualquer cidadão”, avalia.

Para participar do mutirão 
online basta o consumidor fazer o 
seu registro na plataforma online, 
onde receberá um login e senha. 
Em seguida, deve fazer o relato 
do seu problema, informando 
que deseja participar do mutirão 
de renegociação de débitos. Após 
finalizar o registro, o banco ou 
a instituição financeira tem o 
prazo de 10 dias para apresentar 
uma proposta ou resposta para o 
consumidor.

No momento do preenchimen-
to do registro é importante que o 
consumidor informe corretamente 
seus telefones e e-mail para con-
tato, pois esses dados facilitarão 
o atendimento por parte das insti-
tuições participantes. Terminado o 
prazo para resposta do fornecedor, 
o consumidor tem o período de 20 
dias para avaliar esse retorno.

Siga-nos no Instagram @jornaldecolombo
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Governo espera “ressaca” 
do Carnaval para definir 

flexibilização do uso de máscaras

Criminosos aplicam golpe com o nome do Nota Paraná

Segundo especialistas, redução no imposto pode desacelerar a inflação no país, mas o des-
conto não deve chegar aos consumidores, além de impactar no orçamento dos municípios

Consumidores têm recebido mensagens de texto no WhatsApp fazendo referência à suposta premiação no Programa Estadual

Secretário da Saúde Beto Preto disse que vai analisar números de casos e debater 
medida junto à Assembleia Legislativa nos próximos dias

Uma nota publicada pela 
Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM) critica a decisão 
do Governo Federal de reduzir 
a alíquota do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) 
para a linha branca em 25%. 
Segundo a entidade, a medida 
causará perdas de R$ 1.060 bi-
lhão aos Municípios do Paraná 
entre 2022 e 2024.

O levantamento feito pela 
CNM mostra que as perdas 
anuais dos municípios para-
naenses, com a estimativa da 
renúncia do IPI, serão de mais 
de R$ 327 milhões em 2022, de 
R$ 351 milhões em 2023 e de R$ 
381 milhões em 2024. Como o 
IPI compõe a cesta de impostos 
compartilhados com os Municí-
pios, sendo parte importante do 

A Secretaria da Fazenda do 
Paraná emitiu um alerta nesta 
semana sobre um possível golpe 
envolvendo o nome do programa 
Nota Paraná. Consumidores têm 
recebido mensagens de texto pelo 
WhatsApp fazendo referência à 
suposta premiação do programa, 
contemplando com prêmios em 
dinheiro e em eletroeletrônicos. No 
entanto, o Nota Paraná não sorteia 
nenhum tipo de item, muito menos 
eletrodomésticos, como na mensa-
gem que está sendo encaminhada. 

Segundo a Resolução da Secreta-
ria, em cada sorteio são distribuídos 
mais de 68 mil prêmios em dinheiro, 
sendo 20.010 destinados exclusi-
vamente para entidades de direito 
privado sem fins lucrativos, 40.042 
exclusivamente para pessoas físicas 
e os outros 8.000 exclusivamente no 
âmbito do Paraná Pay.

Para os cidadãos cadastrados com 
o CPF são sorteados prêmios de R$ 

O secretário de Saúde do 
Paraná, Beto Preto, disse que 
o Governo aguarda passar a 
“ressaca” pós-Carnaval para 
iniciar as negociações com 
a Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) a respeito 
da flexibilização do uso de 
máscaras de proteção contra 
a covid-19 no estado. Segun-
do o secretário, o objetivo é 
analisar os números de casos 
confirmados da doença após 
o período de feriado.

“Estamos ainda na ressaca 
do Carnaval, pois sabemos 
que o vírus vem buscando 
ultrapassar as barreiras de 
imunização. Não existindo 
aumento significativo, já 
estamos iniciando o diálogo 
com Assembleia, por causa 
da lei que define o uso de 
máscara”, explicou o secre-
tário durante Audiência Pú-
blica da Comissão de Saúde 
da Alep.

Assinada por todos os de-

10 a R$ 1 milhão. Já para as entida-
des sociais são prêmios de R$ 100 a 
R$ 20 mil. O programa Paraná Pay, 
vinculado ao Nota Paraná, distribui 
R$ 100 em vouchers que podem 
ser usados nos estabelecimentos do 
setor do turismo, gás de cozinha e 
de combustíveis. 

Além disso, o alerta esclarece que, 
ao se tratar de prêmio com valor 
igual ou superior a R$ 20.000,00, o 
ganhador será notificado a compa-
recer pessoalmente, com o devido 
documento de identidade e sua en-
trega será efetuada, exclusivamente, 
em data e local a serem estabelecidos 
pela coordenação do programa.

Quando o consumidor é contem-
plado com os prêmios maiores, a 
coordenação do Nota Paraná entra 
em contato por ligação através do 
número disponível no cadastro do 
programa.

Para verificar se possui bilhetes 
premiados, o consumidor deve 

putados, a Lei 20.189/2020 
obriga o uso de máscaras 
enquanto perdurar a pan-
demia do coronavírus no 
Paraná. “Não temos de sair 
na frente de qualquer estado. 
Queremos flexibilidade, mas 
vamos fazer de maneira mui-
to segura e cautelosa. Mas 
será uma flexibilização nos 
ambientes externos, vai levar 
mais um tempo para dis-
pensar o uso nos ambientes 
mais fechados. A orientação 
expressa do Governo é se-
gurança e responsabilidade 
com os paranaenses”, acres-
centou o secretário.

“Quando se fala que o 
mundo todo está tirando as 
máscaras é porque estão fa-
zendo pesquisas e mostrando 
a importância da vacinação. 
As UTI’s esvaziaram após a 
vacina e isso deve ser anali-
sado”, ressaltou o presidente 
da Comissão de Saúde, de-
putado Dr. Batista (DEM).

CNM afirma que municípios paranaenses 
perderão mais de R$ 1 bilhão com redução do IPI

Fundo de Participação dos Muni-
cípios (FPM), a medida causará 
desequilíbrio orçamentário, de 
acordo com a CNM.

Por se tratar de uma política que 
fere o pacto federativo, a entidade 
denuncia a redução de impostos 
compartilhados, usualmente 
utilizada por todos os governos, 
mas que terá grandes prejuízos 
aos Municípios, inclusive nas 
ações de custeio e nos investi-
mentos sociais.

Segundo o Decreto publicado 
pelo Ministério da Economia, 
estima-se uma redução na arre-
cadação desse imposto no total 
de R$ 19,5 bilhões em todo o país 
já em 2022. Como os Municípios 
detêm 24,75% desse recurso, a 
perda no FPM será de mais de 4 
bilhões. O montante representa 
cerca de 40% de um mês de 
FPM repassado a todos os 5.568 
Municípios.

Diante desse contexto, a CNM 

ressalta que reforçará atuação no 
Congresso Nacional no sentido 
de aprovar matérias que impõem 
ao governo federal medidas de 
compensação dos efeitos dessas 
reduções.

Já para a Associação Brasileira 
de Lojistas de Shopping (AL-
SHOP), a redução no IPI não de-
verá ter impacto significativo nos 
artigos vendidos em shoppings 
e comércios, o que não garante 
uma oferta de preços mais atra-
tivos para o consumidor.

De acordo com a ALSHOP, o 
impacto do IPI é de no máximo 
1,7%, caso dos produtos da cha-
mada "linha branca", que inclui 
refrigeradores, lava-roupas, fo-
gões e outros eletrodomésticos.

"O impacto é mínimo e chega 
após um aumento sucessivo 
de impostos que elevaram o 
custo final dos produtos para o 
consumidor. Se considerarmos 
só a inflação e o aumento de 

custos fixos para o empresário 
do comércio, estimamos que o 
incremento nas vendas deve ser 
de no máximo 5% nos próximos 
meses, mas por um efeito psico-
lógico das promoções do IPI re-
duzido", comenta Luis Augusto 
Ildefonso, diretor Institucional 
da ALSHOP.

Na avaliação da Associação, 
custos elevados como energia e 
aluguel, impulsionados pela in-
flação, interferem na redução de 
preços dos itens mais vendidos 
nos shoppings como vestuário, 
calçados, acessórios, presentes e 
eletrônicos. "A própria redução 
do dólar nos últimos meses ainda 
é um fator incerto por conta do 
conflito no Leste Europeu que 
também pressiona os insumos 
básicos usados nesses produ-
tos como os chips. Ainda há 
escassez desses produtos em 
vários subsegmentos", avalia 
Ildefonso.

acessar seu cadastro através apli-
cativo ou site do programa Nota 
Paraná e inserir seu CPF e senha. 
Não é encaminhada mensagem 
por WhatsApp ou outro aplicativo.

A Secretaria da Fazenda ainda 
reforça para que os consumidores 
tenham um cuidado maior com a ve-
racidade das informações recebidas 
e destaca que os meios oficiais de 
contato do programa são os seguin-
tes: WhatsApp (44) 99122-1756, 
ou telefones de Curitiba e Região 
(3200-5004) ou demais localidades: 
(0800-644-0934).

As redes sociais oficiais do pro-
grama e da Secretaria de Estado da 
Fazendo Paraná também são fonte 
de consulta oficial.

A Secretaria da Fazenda orienta 
que pessoas que já foram prejudi-
cadas devem procurar orientação 
nos canais oficiais do programa 
e na Polícia Civil para registrar a 
ocorrência.
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