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Convênio para a construção do Hospital de 
Colombo é assinado pelo Prefeito e Governador

Obra orçada em mais de R$ 67 milhões  terá R$ 47 milhões de recursos 
próprios da Prefeitura e mais R$ 20 milhões do Governo do Paraná

Na manhã da última 
quarta-feira, o Gover-
nador Ratinho Júnior 
esteve presente no 
pavilhão de eventos do 
Bosque da Uva, onde 
assinou a formalização 
do convênio que libera 
os recursos estaduais 
para a construção do 
Hospital de Colombo. 
Após meses de trabalho 
para a execução dos 
projetos executivos da 
obra, o projeto parte 
agora para o processo 
licitatório, com a ex-
pectativa que a cons-
trução se inicie ainda 
na metade deste ano. 
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Defesa Civil de Colombo 
expande sua atuação pelo 

município  
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Grupo de mulheres 

de Colombo fortalece 
o empreendedorismo 
feminino na cidade  
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Prefeitura divulga 

lista dos aprovados no 
Programa Bolsa Atleta 

2022  
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Deputados aprovam projeto 

que desobriga o uso de 
máscaras em ambientes 

abertos no Paraná 
Página 14

Fo
to

 –
 Jo

na
th

an
 C

am
po

s/
A

EN

Atleta colombense é craque no 
campo de futebol e na sala de aula
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Com apenas 12 anos 
de idade, o jovem 
jogador Guilherme 
Henemann é um dos 
grandes destaques 
do futebol de base 
do município. Além 
de esbanjar talento 
dentro das quatro 
linhas e mostrar um 
futuro promissor no 
esporte, o garoto 
destaca-se também 
pelo desempenho na 
escola, sendo uma 
referência entre os 
alunos. Conheça os 
detalhes da história 
de mais uma revela-
ção de Colombo. 
Página 08
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Colombo caminha cada 
vez mais no sentido 
do progresso. Nessa 

semana, o município deu mais 
um passo importante em sua 
história e formalizou o convê-
nio com o Governo do Estado 
que garantirá 20 milhões de 
reais para a construção do 
sonhado Hospital Geral na 
cidade. Sabemos que a espera 
para ver a construção se iniciar 
é grande, mas os principais 
trâmites burocráticos já foram 
resolvidos e ainda nesse ano 
devemos ver as máquinas e 
materiais iniciando os traba-
lhos no local. Ganha o Esta-
do, com mais um importante 
centro hospitalar para atender 
a população, ganha o municí-
pio, que vai ter um centro de 
atendimento mais próximo 
e ganham principalmente os 
cidadãos de Colombo, através 
da geração de novos empregos 
e de um serviço de saúde cada 
vez mais qualificado.
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Expediente

EDITORIAL Na RMC, transporte coletivo terá desconto 
para pagamento no cartão

A intervenção da psicopedagogia com sujeitos idosos 
com a doença de Alzheimer

ARTIGO

ARTIGO

Na última semana o Governo do 
Estado do Paraná e a Prefeitura de 
Curitiba anunciaram um reajuste 
no valor das tarifas do transporte 

coletivo. No caso da Capital, o 
valor passou de R$ 4,50 para R$ 
5,50. Já no caso da Região Metro-
politana a novidade foi a adoção 
de uma tarifa diferenciada, pas-
sando de R$ 4,50 para R$ 4,75 
nos pagamentos realizados no 
cartão transporte e R$ 5,50 para 
pagamentos no dinheiro – vale 
destacar que no caso da Região 
Metropolitana existem outras 
tarifas dependendo da distância 
e integração das linhas utilizadas, 
tendo variação de R$ 4,50 e R$ 
6,50 – mas o importante é desta-
car a inovação desta iniciativa.

Como todos sabem, o sistema 
de transporte coletivo vive um 
momento de grande dificuldade. 
Nos últimos anos ele foi mar-
ginalizado e hoje corre atrás do 
prejuízo para se manter atuante. 
Neste sentido é fundamental en-
contrar maneiras inovadoras de 
tornar este sistema mais eficiente 

A doença de Alzheimer consiste 
em um distúrbio cerebral, até 
então, irreversível e progressivo 
que afeta sobretudo aspectos da 
memória do sujeito comprome-

e, principalmente, confortável, 
seguro e atrativo para os usuários.

A adoção da tarifa diferenciada 
por parte da Comec busca in-
centivar os usuários a utilizarem 
o cartão transporte, um sistema 
mais ágil, seguro e eficiente. E 
passa a ser um grande atrativo 
para usuários tendo em vista que, 
com a sua utilização, o reajuste 
da tarifa na prática será de apenas 
5,5% contra uma inflação acu-
mulada no mesmo período (2019 
– 2022) de 18,89%. No mesmo 
período o valor do óleo Diesel 
sofreu reajuste de 76%.

Vale lembrar ainda que a tari-
fa técnica do sistema, ou seja, o 
quanto ele custa dividido pelo 
número de passageiros, é de R$ 
8,79, porém o usuário paga ape-
nas pela tarifa social que passará a 
ser de R$ 4,75. O restante do val-
or é subsidiado pelo Governo do 
Estado do Paraná em um investi-

tendo suas habilidades de pens-
amento, raciocínio e em conse-
quência a realização de tarefas 
que no seu cotidiano pareci-
am-lhe ser até um dado tempo de 
sua vida, de simples execução.
Embora, na sua maioria acom-
etam pessoas idosas, existem 
casos em pessoas jovens.  A 
ciência não tem respostas as pos-
síveis causas, contudo existem 
pistas que nos dão uma certa 
direção da relação de alguns fa-
tores que possam estar ligados 
ao desenvolvimento da doença 
no indivíduo, entre elas: quadros 
de depressão, obesidade, seden-
tarismo, tabagismo, traumatismo 
craniano, diabetes, componentes 
genéticos entre outros. Vale res-
saltar que são apenas sinais de 
que algo poderia estar associado 
a esta patologia, contudo ainda é 
uma doença misteriosa. 
De que maneira a Psicopedago-

mento mensal previsto em R$ 16 
milhões. É preciso reconhecer o 
grande esforço que tem sido feito 
para manter o valor desta tarifa 
que, ao contrário do que muitos 
dizem, não é cara se comparar-
mos com qualquer outro meio de 
transporte.

O valor da tarifa será mantido 
até o próximo dia 15 de março. O 
prazo foi dado para que os usuári-
os que pretendem aproveitar a tar-
ifa diferenciada possam ter tempo 
de solicitar seu cartão transporte. 
Lembrando que a emissão da 
primeira via do cartão é gratuita, 
bastando apenas a recarga inicial 
no valor mínimo de uma tarifa, 
e para fazer sua solicitação basta 
ir até uma das centrais de atendi-
mento da Metrocard levando RG, 
CPF e comprovante de endereço.

No site da Comec você encontra 
mais informações e os endereços 
das centrais de atendimento.

gia poderá contribuir no trata-
mento do sujeito com a doença 
de Alzheimer? Se o aspecto da 
memória é o mais afetado no 
avanço da doença de Alzheimer, 
será de grande valia que o tra-
balho do psicopedagogo esteja 
voltado à memória ainda preser-
vada, e por que não, aquela da 
qual não se sabe a razão pela 
qual se “perdeu” no tempo de 
vida do sujeito. Seria também no 
lugar do “não saber” que o algo 
poderá surgir. 
Consideremos que muito dessas 
memórias foram marcadas pela 
via dos sentidos do indivíduo, 
as músicas ouvidas e cantadas 
em algum tempo, os aromas e 
cheiros percebidos e reconheci-
dos, o toque que traz memórias 
de sensações e sentimentos, o 
gosto que vem pela via do pal-
adar e não menos importante a 
tão dita PALAVRA com sentido 

Adriana Antunes da Cruz é professora 
de primeira etapa do ensino funda-
mental, com especialização em psi-
copedagogia clínica, institucional e 
educação especial

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

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Herbarium BV TEC Ltda., CNPJ 
40.336.175/0001-99 torna público 
que recebeu do IAT, a Licença 
de Operação para a atividade de 
Fabricação de medicamentos fitote-
rápicos para uso humano instalada 
à Alameda das Araucárias, 71, Roça 
Grande, Colombo/PR.

ERRATA
Na última edição do Jornal de Colombo (2822), de 10 de março de 2022, mencionamos o nome de Maria Nilceia Strapasson na página 8 da coluna social, 
quando na verdade a retratada pela imagem era Neusa Mottim, agricultora do município. Pedimos desculpas às duas pelo equívoco e reiteramos as nossas 
congratulações à Neusa, pessoa tão importante na agricultura de Colombo.

e sobretudo as que nos parece 
não ter sentido algum.
Tudo passa pelos tempos de 
constituição do sujeito, portanto 
para além do corpo fisiológico 
temos um corpo lógico a ser 
considerado num trabalho de 
intervenção, inclusive na clíni-
ca psicopedagógica. Nesse tra-
balho o profissional poderá se 
utilizar de “objetos” dos mais 
variados e disponíveis, como 
jogos, músicas, brinquedos, lit-
eratura, pintura, modelagem, 
movimentos, brincadeiras entre 
tantos outros que despertem o 
“olhar desejante” do sujeito em 
questão.
Pela via dos sentidos e da pa-
lavra poderemos talvez, em 
muitos momentos, ressignificar 
as alegrias e dores da vida que 
constituiu uma memória que por 
alguma razão escapa a consciên-
cia.
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Projeto do Hospital de Colombo avança 
e entra agora na fase de licitação

Próxima etapa do projeto é a abertura do processo licitatório para que a empresa contratada possa iniciar as obras de construção

Estiveram presentes na solenidade deputados federais e estaduais, secretários de Estado e representantes do Poder Público Municipal de Colombo

Na manhã de quarta-feira (16), 
o Governador do Paraná, Carlos 
Massa Ratinho Júnior, acompa-
nhado de autoridades estaduais, 
esteve no pavilhão de eventos do 
Bosque da Uva para a assinatura 
do convênio com a Prefeitura de 
Colombo que garante 20 milhões 
de reais para a construção do Hos-
pital Geral do município.

O hospital será erguido no Jar-
dim Monza, na região do Alto 
Maracanã, e contará com mais de 
13 mil metros quadrados de área 
construída, sendo uma referência 
em saúde não só para os moradores 
de Colombo, mas para todos os 
habitantes da parte norte da Região 
Metropolitana de Curitiba.

Serão cinco pavimentos, além de 
área técnica e mais dois já projeta-
dos para ampliação futura. Nesta 
primeira fase, o empreendimento 
contará com 95 leitos de internação 

geral para adultos, 21 de interna-
ção pediátrica e dez UTIs adulto, 
totalizando 126 leitos. Além disso, 
o Hospital Geral de Colombo terá 
quatro salas cirúrgicas para várias 
especialidades, com capacidade 
de realizar cerca de 400 cirurgias 
por mês.

Também serão construídos nove 
consultórios em diversas espe-
cialidades, como clínica médica, 
cirurgia geral, pediatria, ortopedia, 
vascular, urologia, anestesiologia 
e nutrição ambulatorial, além de 
salas para exames laboratoriais e 
de imagem.

O Hospital Geral de Colombo 
terá a capacidade de realizar cerca 
de 7.200 consultas mensais e as 
enfermarias e quartos da unidade 
poderão internar até 869 pacientes 
adultos mensais e mais 192 pediá-
tricos. Já a UTI poderá receber até 
75 pessoas por mês.

O prefeito Hélder Lazarotto 
ressaltou a importância deste 
momento: “Hoje foi um grande 
passo de muitos, porque até aqui 
já se trabalhou muito nos projetos. 
Mas foi um passo importante, que é 
o primeiro convênio de repasse do 
Estado para que a gente possa fazer 
a licitação da obra e quem sabe 
até o final do primeiro semestre a 
gente já possa iniciar a construção 
desse projeto que é aguardado há 
mais de cem anos pela população 
colombense”, afirmou o prefeito.

Segundo um dos coordenadores 
do projeto no município, Osvaldo 
Tchaikovski Junior, com a assina-
tura do convênio, a Prefeitura dará 
início aos trâmites legais, como a 
publicação do edital e etapas da 
licitação para a contratação da 
empresa responsável pela obra e 
assinatura do contrato para o início 
dos trabalhos.

Com o dinheiro em caixa, a 
Prefeitura deve abrir o processo 
licitatório já nos próximos dias que, 
normalmente, corre num prazo 
de 45 a 60 dias, possibilitando a 
contratação da empresa para que 
de maneira efetiva se iniciem as 
obras de construção. A expectativa 
das autoridades é que os trabalhos 
comecem entre o final do primeiro 
e começo do segundo semestre de 
2022 e a previsão A previsão de en-
trega da construção é de 24 meses 
após a contratação da empresa.

“Esse investimento é a realização 
de um grande sonho para a popu-
lação e para nós gestores públicos 
porque Colombo era uma das pou-
cas cidades do Brasil acima de 200 
mil habitantes que não tinha um 
hospital próprio de grande porte 
para atender a cidade”, destacou o 
Governador Ratinho Júnior.

Além da liberação dos valores 
oriundos do Estado, a construção 
do Hospital de Colombo contará 
também com recursos do próprio 
município. Inclusive, a maior 
parcela destes recursos vem dos 
cofres municipais, que custearão 
mais de R$ 47 milhões para a 
concretização do projeto.

O secretário estadual da Saúde, 
Beto Preto, também esteve presen-
te no evento e afirmou que o novo 
hospital dará uma condição mais 
digna aos moradores de Colombo 
e da Região Metropolitana. "O 
cidadão do município tinha que ir 
para Curitiba, para Campo Largo, 
para outros municípios, para uma 
cirurgia simples. Esse hospital é 
um sonho antigo de Colombo e 
agora também faz parte do trabalho 
que estamos planejando para o 
pós-pandemia. Nos próximos anos 
temos alguns desafios importantes 

para vencer, como a fila das cirur-
gias eletivas", afirmou o secretário.

Além dos recursos públicos, a 
execução do Hospital de Colombo 
contou também com aporte da 
Volkswagen que, por intermédio 
da Santa Casa de Curitiba, inves-
tiu R$ 835 mil para a contratação 
do projeto executivo da obra. A 
viabilização do projeto é fruto das 
contrapartidas do Protocolo de 
Intenções firmado entre a Volks-
wagen do Brasil e o Governo do 
Estado do Paraná em 2013, dentro 
do programa Paraná Competitivo.

“Poder contribuir, em conjunto 
com os órgãos do Governo, com 
esta entrega na área da saúde é 
muito gratificante para nós que 
atuamos no Estado do Paraná”, 
destacou Luiz Henrique Bezerra, 
gerente de Assuntos Governamen-
tais da Volkswagen.

Além das autoridades já mencio-
nadas anteriormente, participaram 
da solenidade o chefe da Casa 
Militar, tenente-coronel Sérgio 
Vieira; o secretário estadual da 
Justiça, Família e Trabalho, Ney 
Leprevost; o superintendente-ge-
ral de Diálogo e Interação Social, 
Mauro Rockembach; o diretor-
-geral da Secretaria da Saúde, 
Nestor Werner Junior; o diretor 
da Comec, Gilson Santos; o pre-
sidente da Assembleia Legislativa 
do Paraná, Ademar Traiano; os 
deputados federais Luciano Ducci 
e Aroldo Martins; os deputados 
estaduais Guto Silva, Alexandre 
Curi, Soldado Adriano José, Luís 
Carlos Martins e Ricardo Arru-
da; o vice-prefeito de Colombo, 
Professor Alcione; prefeitos da 
Região Metropolitana de Curitiba; 
além de vereadores e secretários 
municipais de Colombo.
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Agência do Trabalhador de 
Colombo divulga 156 oportunidades 

de emprego no município
Secretaria da Saúde realiza 

ação de prevenção a doenças 
bucais nas escolas

Hoje, o trabalho da Defesa Civil de Colombo se divide principalmente entre ações preven-
tivas e atendimentos após fatos consumados

Coordenador Beto Moreira destina doações recebidas para famílias em situação de vulnerabilidade

Alunos da Escola Municipal Maria Antonieta Farani participaram da ação promovida pela Secretaria de Saúde

Alunos da Escola Municipal 
Maria Antonieta Farani, no 
bairro Capivari, participaram 
na última semana de uma ação 
de prevenção a doenças bucais e 
orientações sobre a importância 
de uma alimentação saudável. 
Mais de 150 crianças passaram 
por avaliação com o dentista da 
Secretaria de Saúde e receberam 
informações fundamentais de 

A Agência do Trabalhador de Co-
lombo divulgou na última terça-feira 
(15) uma lista com 156 vagas de 
trabalho para diferentes segmentos 
do município. A lista completa com a 
descrição das vagas pode ser acessada 
no site da Prefeitura e também do 
Jornal de Colombo.

Os interessados devem entrar em 
contato com a Agência e comparecer 
presencialmente para cadastramento, 
atualização de dados ou encaminha-
mento de currículo.

Desde o início de 2021, a Secretaria 

educação nutricional.
De acordo com o diretor de 

Atenção à Saúde, Fábio Ras-
musen, o objetivo principal é 
de prevenção. “Este trabalho é 
uma importante parceria entre 
a Secretaria de Saúde e a de 
Educação e queremos esten-
der para as demais escolas da 
cidade, pois acreditamos que, 
se conseguirmos através das 

Municipal de Indústria e Comércio do 
município tem divulgado inúmeras 
oportunidades de emprego com car-
teira assinada para a população, com 
as vagas sendo divulgadas através 
das redes sociais e nas páginas da 
Prefeitura.

Informações adicionais podem ser 
retiradas através dos telefones (41) 
3666-6066 e 3666-4150, ou direta-
mente na Agência do Trabalhador, 
que fica localizada na Estrada da 
Ribeira, número 55, próximo ao 
Terminal do Guaraituba.

Meio ambiente, resgate e ação social: conheça as 
atividades da Defesa Civil em Colombo

crianças mudarmos os costumes 
de higiene e os hábitos alimen-
tares das famílias, o número 
de problemas bucais será bem 
menor, proporcionando mais 
qualidade a saúde de cada um”, 
destacou.

Na oportunidade, uma equipe 
da Atenção Básica também rea-
lizou a conferência do esquema 
vacinal dos estudantes.

A Defesa Civil de Colombo 
atua em situações de aciden-
tes ou desastres, sejam eles de 
causas naturais ou por ações 
provocadas pelo homem. Seu 
leque de responsabilidades é 
muito vasto, com as equipes 
atuando em diversos tipos de 
situação como incêndios e 
incidentes ambientais, atendi-
mento a acidentes de trânsito 
e em ações de prevenção, pre-
paração, mitigação, resposta 
e reconstrução em situações 
de desastres.

De maneira resumida, o 
Coordenador da Defesa Civil 
de Colombo, Carlos Roberto 
Moreira, mais conhecido 
como Beto Moreira, diz que 
o “dever da Defesa Civil é o 
de manter a moral elevada 
da população e reestabele-
cer a ordem social após um 
desastre”.

Além disso, a Defesa Civil 
de Colombo atua também de 
maneira assistencial, anga-
riando doações de voluntários 
e empresas para atender famí-
lias em situação de vulnera-
bilidade social. “Hoje, cerca 

de 30 famílias que perderam 
tudo em desmoronamentos, 
desabamentos e incêndios são 
apoiadas pela Defesa Civil”, 
explica Beto Moreira.

Outra ação recente de des-
taque da Defesa Civil no 
município, desenvolvida com 
a Prefeitura e a Secretaria de 
Meio Ambiente de Colombo, 
foi o desassoreamento de rios, 
ajudando a prevenir e minimi-
zar as situações de enchente 
em época de chuvas fortes.

Para isto, a Defesa Civil 
funciona como um elo do 
Poder Público Municipal 
com o Corpo de Bombeiros, 
acionando um plano de con-
tingência para atender o tipo 
de situação que estiver ocor-
rendo e fornecendo materiais 
e equipamentos específicos 
para que as forças de ação e 
segurança.

Com o objetivo de atender 
as necessidades e aplicar 
algumas medidas de preven-
ção, será montado o conselho 
comunitário da Defesa Civil, 
que será composto entre in-
tegrantes do Poder Público 

e membros da sociedade 
civil. O chamamento para a 
composição do conselho será 
divulgado em breve.

“Geralmente, o Conselho 
é composto por lideranças 
comunitárias e de associações 
de bairros, que trazem as de-
mandas de cada região para 
que a Defesa Civil possa tra-
balhar nas ações preventivas 
com conferências, simulações 
e reuniões nessas áreas junto 
aos Bombeiros para que me-
didas possam ser tomadas”, 
explica Beto Moreira.

Além disso, a Defesa Ci-
vil de Colombo conta com 
investimentos estruturais e 
em novos equipamentos que 
trarão uma maior capacidade 
operacional para a instituição. 
Também será inaugurado um 
novo quartel e adquirido mais 
um veículo.

O acionamento da Defesa 
Civil pode ser feito através 
do Corpo de Bombeiros ou 
direto com o órgão através 
do telefone (41) 98845-8121, 
contato que fica disponível 
24h por dias de plantão.
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No último dia 12 estive presente na tarde da autoestima 
feminina, no Santa Mônica Clube de Campo, onde pude 

prestigiar a palestra sobre sexologia feminina com Fabia-
na de Moura e Costa, e também as dicas de bem-estar e 
beleza com Adriane Monteiro. Gostaria de parabenizara 

a anfitriã Elisabeth Cavichiolo, coordenadora do departa-
mento de ação social, pelo sucesso do evento.

Parabéns em dose dupla, para a querida Maria e 
sua pequena Luana! Que vocês possam comemorar 
muitos e muitos anos de vida, sempre em companhia 

da felicidade para viver momentos lindos, como 
vocês merecem!

Parabéns, ao meu 
amigo Antonio 

Ricardo! Que Deus 
abençoe sua vida, 
te proteja e esteja 
sempre à frente de 
todas as situações. 
Felicidade, paz e 

muito sucesso hoje e 
sempre!

Estive reunida na última 
semana com o Grupo 

de Empreendedoras de 
Colombo, oportunidade 

para conhecer mais 
sobre a história de 
mulheres valentes 
e de seus negócios 

locais. No registro, a 
Secretária Municipal 

de Assistência 
Social, Elis Lazarotto 

e a empresária 
Sheila Gomes de 

Souza, fundadora e 
coordenadora do Grupo 

de Empreendedoras.

Mês da Mulher

Jantar com as Empreendedoras do Guaraituba

Luana 10/03 e Maria Glir 11/03

Antonio 
Ricardo 

Milgioransa 
14/03

Josinel dos Santos 14/03

Almoço das mulheres promovido pelo 22º BPM

Santa Mônica 
   Clube de CampoSocial

Zoleide

Na Semana da Mulher fui convidada para um almoço especial promovido pelo 22º Batalhão 
de Polícia Militar de Colombo no Clube de Campo Santa Mônica. Na ocasião, pudemos 

partilhar um pouco da experiência dessas bravas guerreiras que defendem a região.

Feliz aniversário, para 
o meu filho Josinel! Que 

ao comemorar cada 
ano de vida você possa 
ter a certeza de estar 
evoluindo, realizando 
metas e conquistando 

sonhos. Que hoje Deus 
renove seu caminho e 
preencha seu coração 
com esperança, fé e 

ainda mais vontade de 
vencer e ser feliz. Muitas 

bênçãos!
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A fundadora e coordenadora do grupo, Sheila Gomes de Souza, é quem está à frente do projeto

Grupo reuniu mais de 50 mulheres no Dia Internacional da Mulher (Foto – Guilherme Boller)

Serão investidos mais de 3,6 milhões de reais nas obras de reforma e acessibilidade da 
Escola Municipal Agripino João Tosin

Com o objetivo de fazer com 
que as mulheres tenham apoio 
uma das outras e conquistem o 
espaço de poder que lhe é devi-
do, o Grupo Empreendedoras de 
Colombo atua como uma rede de 
auxílio para o empreendedorismo 
feminino no município.

Na última semana, o prefeito 
Helder Lazarotto, juntamente 
com vice-prefeito e Secretário 
Municipal de Educação, Professor 
Alcione, esteve presente na Escola 
Municipal Agripino João Tosin, 

“Somos uma equipe de mulheres 
determinadas, cada uma com sua 
história de vida, sem figurantes e 
nem dublês, somos todas prota-
gonistas nessa empreitada.  Nós 
apoiamos umas às outras em seus 
negócios, pois sabemos o desafio 
que enfrentamos para nos manter 

localizada no Bairro Alto da Cruz, 
para assinatura da autorização da 
Ordem de Serviço de realização 
do maior conjunto de obras já 
realizado na instituição.

Serão reformados 1.448,08 m2 e 

Grupo de mulheres fortalece o 
empreendedorismo feminino em Colombo

Escola no Alto da Cruz receberá obras de ampliação e acessibilidade

de pé todos os dias e administrar 
nossos empreendimentos com 
muita excelência e dedicação”, 
detalha Sheila Gomes de Souza, 
coordenadora e fundadora do 
grupo de empreendedoras.

As integrantes que fazem parte 
do projeto recebem uma placa 
que identifica o grupo dentro do 
comércio, mostrando que aquele 
empreendimento possui uma 
mulher valente e empreendedora 
à sua frente.

Através de eventos, consulto-
rias, cursos e mentorias, o grupo 
reúne mulheres da região para 
fomentar os seus negócios e 
estabelecer conexões entre as 
empreendedoras para fortalecer 
não só a relação profissional, 
mas também a pessoal, ofertando 
um local de acolhimento para as 
mulheres que vivam ou que já 
viveram em alguma situação de 
vulnerabilidade.

ampliados 862,45 m2, resultando 
em uma área total de intervenção 
com 2.310,53 m2, com o valor do 
contrato de R$ 3.678.789,55. A 
Ampliação contempla a execu-
ção de um novo refeitório com 
banheiros acessíveis e lavatórios.

Ainda serão contempladas na 
obra a substituição de todo o 
sistema de cobertura existente 
da escola para uma estrutura 
metálica e telhamento termoa-
cústico; a substituição dos forros 
existentes para forros de dry-wall; 
a substituição de todas as portas 
de madeiras existentes para por-
tas de alumínio; e também serão 
substituídas todas as instalações 
hidrossanitárias, elétricas e de 
telefonias existentes.

Antes de assinar a autorização 
para o início das obras, o prefeito 
destacou que a empresa vencedora 
da licitação tem 15 dias para iniciar 
os trabalhos e pediu para a comu-
nidade acompanhar a execução. 

“Temos como objetivo principal 
levantar mulheres que, em algum 
momento de suas vidas, sofreram 
algum tipo de trauma que desen-
cadeou um bloqueio que a fizera 
desacreditar de si e dos seus so-
nhos, mas que de forma resiliente 
conseguiram se reinventar e fazer 
dos momentos difíceis uma lição 
de vida inspirando outras mulhe-
res”, explica Sheila.

Essa união das empreendedoras 
traz retornos também para a so-
ciedade, já que frequentemente 
o grupo promove campanhas 
de ação social, com arrecadação 
de bens, valores, mantimentos e 
materiais que são doados para 
famílias carentes.

Há seis anos atuando como 
apoiadora do grupo, a estudante 
de psicologia Creuza de Brito 
Vieira destaca que o apoio social 
promovido pelas empreendedo-
ras é um dos grandes diferen-

“Passamos pela fase de muito 
trabalho que foi desde a elabora-
ção dos projetos, a documentação 
encaminhada para todos os órgãos 
envolvidos e agora, chegamos ao 
momento de autorizar o início des-
te que vai ser um grande presente 
para a comunidade escolar aqui 
do Alto da Cruz. Acompanhem 
a realização da obra. A escola 
vai ficar totalmente remodelada 
e todos vão ganhar com isso".

De acordo com o projeto apro-
vado, será realizado o serviço de 
canalização das águas pluviais dos 
telhados da edificação e do terre-
no, além da construção de ovas 
passarelas externas à edificação.

A obra prevê também que os 
pisos existentes sejam todos nive-
lados e os banheiros readequados 
para garantir acessibilidade em 
toda a edificação. Também serão 
substituídos os revestimentos de 
pisos existentes para pisos de por-
celanatos e novos revestimentos 

ciais do grupo. “O Grupo de 
Empreendedoras veio para fazer 
história e empoderar as mulheres 
de Colombo, pois fortalece as 
mulheres e empresárias locais, 
que retornam os seus esforços 
para a sociedade”.

No último dia 8, data comemo-
rativa do Dia Internacional da 
Mulher, o grupo fez a sua primeira 
reunião no ano, juntando mais 
de 50 empreendedoras locais 
que tiveram a oportunidade de 
apresentar os seus negócios e 
fortalecer os laços de união da 
equipe.

Para conhecer um pouco mais 
sobre o trabalho do Grupo de 
Empreendedoras de Colombo, 
você pode acompanhar o perfil 
oficial no Instagram, onde são 
divulgadas informações sobre 
eventos e ações desenvolvidas 
pelo projeto. A página é o 
@empreendedorasdecolombo_ .

cerâmicos nas paredes existentes, 
com toda a edificação recebendo 
também uma nova pintura.

Os espaços de lazer externos, es-
paço recreativo, playground com 
piso emborrachado entre outras 
benfeitorias deixará a escola ainda 
mais atrativa para os estudantes 
e todas as questões relacionadas 
à prevenção de incêndio estão 
contempladas no conjunto das 
obras autorizadas. 

Para o Professor Alcione “trata-
-se de uma obra que transformará 
a Escola toda trazendo benefícios 
às nossas crianças e toda comuni-
dade escolar, proporcionando um 
local adequado para a promoção 
de uma educação de qualidade. 
Este é o nosso compromisso não 
só aqui na Escola Agripino, mas 
em todas nossas ações, queremos 
demonstrar nossa dedicação à 
uma grande transformação da 
educação que estamos implemen-
tando a cada dia”.
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Seja com a bola nos pés ou com o caderno em mãos, o jovem Guilherme Henemann inspira 
com sua dedicação e esforço

Apaixonado por futebol, o jovem atleta exibe com orgulho as medalhas, certificados e camisas que acumulou ao longo de sua trajetória no esporte

Professores, os pais de Guilherme mostram muito orgulho do filho não só pelo talento 
esportivo, mas também pela dedicação na escola

Joia colombense esbanja talento dentro 
da sala de aula e do campo de futebol

De tempos em tempos, o futebol 
brasileiro revela grandes jogado-
res que se destacam não só no país, 
mas também pelo mundo, fazendo 
que o Brasil seja considerado um 
grande celeiro de craques.

Em Colombo, a modalidade 
também é muito popular e grandes 
jogadores do futebol mundial têm 
as suas raízes ligadas aos campos 
do município. O meia Alex, ídolo 
no Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro e 
Fenerbahçe da Turquia é o exem-
plo mais claro disso.

O zagueiro Henrique, que teve 
passagens pelo Barcelona e pela 
Seleção Brasileira, além de ter sido 
multicampeão nacional, é outro 
jogador de sucesso que iniciou a 
sua trajetória há muitos anos atrás 
nos gramados de Colombo.

Na esteira destes grandes no-
mes, o município vem lapidando 
uma nova joia, que mostra muito 
talento, esforço e dedicação 
dentro e fora de campo. Assim 
como grande parte das crianças 
brasileiras, o jovem colombense 
Guilherme Henemann Santos 
sonha em um dia poder vestir a 
camisa de um grande clube e fazer 
do esporte, a sua paixão, também 
a sua profissão.

“Para mim, o esporte nunca foi só 
um passatempo, eu vi que dava pra 
melhorar, pra me aperfeiçoar e por 
isso eu treino todos os dias. Com 
certeza, com a minha dedicação, 
eu posso e vou virar um jogador 
no futuro”, declara com confiança 
o jovem atleta.

Apesar de já ter um plano bem 
claro em mente, Guilherme de-
monstra uma maturidade, mesmo 
tendo apenas 12 anos de idade. Ele 
sabe que o seu talento pode levá-lo 
a realizar sonhos inimagináveis, 
mas também entende que nesta 
fase de sua vida, o estudo tem um 
papel determinante para definir o 
seu futuro.

Para isso, ele emprega na sala de 
aula a mesma dedicação de dentro 
dos gramados. Não à toa, o seu 
boletim é recheado de notas 10. Os 
pais de Guilherme, não escondem 
o orgulho que sentem pelo filho, 
não só por ele ser um atleta e um 
aluno dedicado, mas também pelo 
fato de os dois serem professores.

“Eu acho muito importante ele 
nunca ter deixado de se dedicar aos 
estudos, pelo contrário, a busca e 
a dedicação dele pelo intelectual 
e pelo conhecimento chega a me 
surpreender”, conta Valdeneia 
Henemann, mãe de Guilherme e 
professora de Ciências e Biolo-
gia. “Como professora, eu tenho 
vários alunos que são atletas ou 
que gostam muito da disciplina de 
educação física, que se sobressaem 
nessa área mais atlética, mas não 
ligam tanto para outras disciplinas 
ou deixam que o estudo meio em 

segundo plano”, completa.
Valdeneia diz ficar triste por ver 

que muitos alunos com potencial 
esportivo não dedicam os mesmos 
esforços dentro da sala de aula, 
pois entende que a educação ajuda 
a desenvolver diversas caracterís-
ticas na vida de um atleta “Como 
diz o Guilherme: o jogador precisa 
interpretar um jogo, precisa ter 
uma boa comunicação, precisa 
fazer cálculos matemáticos, então 
o estudo também é a base de um 
bom atleta”, destaca Valdeneia.

Histórico
Segundo os pais de Guilherme, 

desde muito cedo ele já mostrava 
um diferencial intelectual, pois 
sempre demonstrava iniciativa 
para buscar novos conhecimentos. 
Por ser uma criança bem agitada, 
o pediatra sugeriu que que ele 
passasse a praticar um esporte, 
sendo escolhido o futebol quando 
Guilherme tinha cinco anos.

A partir daí, os pais do garoto 
começaram a fazer investimentos 
em escolinha, treinos e começa-
ram a perceber que ele estava se 
desenvolvendo como atleta e ama-
durecendo cada dia mais. Com dez 
anos, ele foi observado por um 
olheiro das categorias de base do 
Paraná Clube, que o convidou para 
fazer um teste na equipe.

Logo na primeira exibição, ele 
chamou a atenção dos preparado-
res por conta de sua percepção de 
jogo que, para eles, já era muito 
avançada para a sua idade, fazendo 
com que ele rapidamente fosse 
aprovado e passasse a treinar junto 
com o time tricolor.

Por lá, ele ficou até 2021, quando 
ingressou no Clube Desportivo 
Paranaense, onde ele treina até 
hoje. Com a camisa do novo time 
ele já disputou competições locais, 
regionais e nacionais, destacan-
do-se por sua competitividade, 
dedicação e esforço.

“Nosso atleta Guilherme Ha-
nemann é uma prova de que é 
possível dedicar-se ao esporte e 
aos estudos simultaneamente ente 
e ter êxito nas duas frentes. Aqui 
no Clube Desportivo Paranaense, 
ele é destaque na sua categoria, 
já que é muito atento, tem grande 
potencial de assimilação, é com-
petitivo e esforçado”, destaca o 
Clube Desportivo Paranaense, 
equipe onde Guilherme treina 
atualmente.

Mais do que os treinamentos, o 
clube é responsável também pelo 
acompanhamento dos atletas na 
escola, exigindo a apresentação 
trimestral do boletim de seus jo-
gadores e cobrando não só o bom 
rendimento dentro de campo, mas 
também na sala de aula.

“Nós apoiamos que todos os 
atletas tenham como prioridade 

os estudos e que tenham uma 
vida esportiva ativa, pois o esporte 
forma, molda e faz os atletas serem 
cidadãos preparados para o que 
vida vai exigir. Deixamos uma 
palavra apoio a todos os jovens 
atletas, de ambos os sexos, para 
que se dediquem aos estudos, 
em primeiro lugar e tenham uma 
vida dentro do esporte, pois ele é 
maravilhoso e com toda a certeza 
mudará a vida de todos”, afirmou 
em nota o Clube Desportivo Pa-
ranaense.

Aluno da Escola Estadual Ca-
minhos da Natureza, Guilherme 
também tem os seus passos acom-
panhados de perto pela escola, que 
o auxilia mostrando que, assim 
como outras carreiras, a vida de 
atleta também é uma profissão 
que o aluno precisa desenvolver 
a partir dos ensinamentos profes-
sorados em sala de aula.

“Guilherme demonstra que é 
possível conciliar estudo e car-
reira esportiva. As notas obtidas 
são sempre as melhores, pois ele 
sempre supera as expectativas 
escolares. Com essas excelentes 
notas, certamente o Guilherme terá 
um futuro promissor e de muito 
sucesso, seja na carreira esportiva 
ou em outra profissão que optar”, 
afirma Marisol, diretora da escola.

Ao perceber o reconhecimento 
de seu filho, Valdeneia não escon-
de o orgulho que sente por ele e diz 
esperar que a história dele inspire 
a de outras pessoas. “Eu gostaria 
de deixar claro o orgulho, não só 
como mãe, mas também como 
professora, pois eu vejo assim 
que é possível sabe? Quando eu 
vejo um exemplo desse dentro 
de casa, eu gosto de compartilhar 
essa história, pois é uma maneira 
de incentivar os alunos e outras 
pessoas”, finaliza a mãe orgulhosa.
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Equipes de Colombo são destaque em 
competição feminina de futsal

Atletismo de Colombo tem atuação 
destacada em competição estadual

Prefeitura divulga lista dos 
aprovados no Bolsa Atleta

Marcha atlética, arremesso de peso e lançamento de martelo foram as modalidades que garantiram medalha aos atletas de Colombo

Programa municipal oferece aos atletas benefícios que variam de R$100 a R$400 mensais

No último sábado (12), a 
equipe colombense de atletismo 
teve mais uma participação 
destacada no Torneio FAP 2 da 
Federação Paranaense de Atle-
tismo. Desta vez, o evento foi 
realizado na cidade de Cascavel 
e o município saiu de lá com a 
conquista de quatro medalhas, 
sendo duas de ouro e duas de 
prata. 

Na marcha Atlética feminina 
da categoria Sub-18, a atleta 
Thaliane Janaína Miranda da 

Na última terça-feira (15), a 
Secretaria Municipal de Espor-
tes, Cultura, Lazer e Juventude 
de Colombo (Semec) divulgou 
a lista de nomes aprovados para 
o Programa Bolsa Atleta do 
corrente ano.

Mais de 50 atletas de dife-
rentes modalidades foram 
contemplados pelo programa 
municipal, que garante um 
auxílio financeiro previsto na 
Lei 1.019/2007, onde atletas 
medalhistas em jogos oficiais 
ou que tenham sido convocados 
para seleções receberão valores 
que variam de R$100 a R$200 
mensais.

Abaixo, você confere todos 
os nomes dos atletas aprovados 
para o programa. Informações 
adicionais podem ser retira-
das através do telefone (41) 
98823-1578 ou pelo Instagram 
da Semec (@esporte_prefsco-
lombo).

Atletas contemplados pelo 
Bolsa Atleta 2022: Leandro de 
Oliveira Fragoso, Wellington 
Kauã Costa Ramos, Felipe de 
Oliveira da Silva, Gabrielly 
Luiza Musial Araujo, Maria 
Eduarda de Melo da Silva, Julia 
Pereira Schimenk, Luiz, Otavio 
Costa Rissardi, Amanda Barca-
la Ribeiro, Francini Ciucailo do 
Nascimento, Maria Eduarda 
Savedra Trevisan, Thaissa de 
Faria Gomes, Cristofer Cor-

A equipe Colombo/CEP de 
Futsal Feminino encerrou no 
último final de semana a sua 
participação na Copa Penalty de 
Futsal Feminino, realizada na 
cidade de Guarapuava. Depois 
de uma maratona de jogos, as 
equipes do município voltaram 
com uma bagagem cheia de 
conquistas.

Nas categorias sub-13 e sub-

Cruz foi medalha de ouro. Já 
no lançamento do martelo fe-
minino, a também colombense 
Kimberly Cristiny de Souza 
Assis, quebrou o recorde Pa-
ranaense Sub-16 da prova com 
um arremesso de 53,73m. 

No arremesso de peso femi-
nino, desta vez no sub-18, a 
atleta Raissa Ramos conquistou 
a medalha de prata com a marca 
de 11,74m. Fechando o quadro 
de medalhas colombenses na 
competição, o atleta Jorge 

deiro de Oliveira, Michael, 
Douglas Ramos da Silva, Kaio 
Henrique da Silva, Kauã Lucas 
Gasparin, Marcelo Falavinha, 
Thaliane Janaina Miranda da 
Cruz, Murilo Coutinho Ribeiro 
da Silva, Kimberly Cristiny de 
Souza Assiz, Mariana Almeida 
de Abreu, Daniel Espiridião 
Santos, Sandra Lemes de Faria 
Gomes, James de Paula Fran-
ça, Kaylane Luiza Marcelino, 
Rayssa Ramos Vieira de Lima, 
Beatriz Barcala Ribeiro, Jorge 
Henrique Colere Cordeiro, 
Otoniel Soares, Diego Cordeiro 
Gomes, Gabriel Viana Martins, 
Antonio Carlos Squena da 
Silva, Paulo André Soares de 
Oliveira, Cesar Henrique Iva-
noski Ramos, Heloisa Kailani 
Pinheiro, Iamm Guilherme dos 
Santos, Antonio Marcos Car-
neiro de Campos, Alan Cristian 
Ramos da Silva, Stefani Pedro-
so da Silva, Melquiel de Farias 
Silva, Arilson de Pontes dos 
Santos, Carlos Eduardo da Silva 
Batista, Rayane Pavin, Giovana 
Vitoria Pereira Araujo, Erivelto 
de Oliveira do Nascimento, Ma-
ria Eduarda de Melo da Silva, 
Amanda Cristina de Freitas, 
Eduarda Ezau Domingues, 
Cesar Augusto, Leticia Kern, 
Evaniro de Lima, Ana Julia do 
Amazonas de Camargo, Pedro 
Pinheiro da Silva e Natalia da 
Silva Zambão.

20, o time de Colombo sagrou-
-se campeão. Já na categoria 
sub-17, a equipe do município 
terminou em segundo lugar, 
enquanto a categoria sub-15 
finalizou a sua participação em 
terceiro, evidenciando a dedi-
cação e o empenho das atletas 
e dos professores na busca pela 
excelência esportiva.

Além das premiações cole-

tivas, os times de Colombo 
tiveram também destaques indi-
viduais nas competições, como 
a goleira Maria Fernanda, que 
foi a menos vazada, e artilheira 
Mariana Godoi, que foi a atleta 
com mais gols marcados no 
torneio. Na equipe do sub-17, 
o destaque ficou para a goleira 
Nayara Hass Santos, a menos 
vazada da competição.

Henrique Cordeiro recebeu a 
prata na prova do lançamento 
do martelo sub-18, alcançando 
a marca de 52,44m.

As equipes de atletismo de 
Colombo são treinadas pelo 
Projeto Futuro Olímpico de 
Atletismo, que desenvolve a 
prática da modalidade no mu-
nicípio e que, desde 2012, foi 
incorporado ao Departamento 
de Esportes da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, Cultura, 
Lazer e Juventude (Semec).
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Biblioteca Pública do 
Paraná recebe 792 
mangás do Japão

Escola de Dança do Teatro 
Guaíra abre 40 vagas para 

jovens de até 17 anos

Exposição foi inaugurada no último dia 8 e estará aberta para visitação até o dia 31 de março

Estão disponíveis 40 vagas para alunos de 9 a 17 anos

No acervo recebido, estão obras consagras da cultura popular japonesa

A Escola de Dança Teatro 
Guaíra (EDTG) está com 
edital aberto para a seleção de 
40 estudantes de balé entre 9 e 
17 anos. As vagas são para o 
curso de Formação I, voltado 
para meninos e meninas que 
têm conhecimentos prévios 
de balé. As inscrições são 
gratuitas e ficam abertas de 
15 de março a 28 de abril e 
devem ser feitas presencial-
mente na secretaria da Escola, 
no Teatro Guaíra, Rua XV de 
Novembro, 971, no centro de 
Curitiba.
Para a inscrição é neces-

sário apresentar duas vias 
do formulário específico, 

O Governo Estadual anunciou 
que a Biblioteca Pública do Paraná 
recebeu uma doação de 792 man-
gás da Fundação Cultural Japão 
São Paulo. A chegada da coleção 
faz parte da comemoração dos 
165 anos da instituição e fortalece 
o concorrido acervo dessas obras 
– até então, a biblioteca dispunha 
de 1.500 exemplares.

Entre as obras que o público 
paranaense pode encontrar na 
BPP estão obras como “Akira“, 
de Katsuhiro Otomo, “Ghost in 
the Shell (Fantasma do Futuro)“, 
de Masamune Shirow, “Naruto“, 
de Masashi Kishimoto, “One 
Punch Man“, de Yusuke Murata 
e “Jojo’s Bizarre Adventure“, de 
Asami Araki. Estas são obras muito 
populares entre os entusiastas da 
cultura japonesa.

“O Governo do Estado agradece 
essa doação da Fundação Cultural 
Japão São Paulo. Os livros vão se 
juntar ao grande acervo da nossa 
Biblioteca Pública do Paraná”, 
disse o vice-governador, Darci 
Piana. “É uma cultura milenar que 
tem uma tradição extraordinária. 

disponível no site do Teatro 
Guaíra, preenchido e com os 
documentos de identificação. 
Haverá uma prova prática de 
Dança Clássica nos dias 9 e 10 
de maio, onde serão avaliados 
movimentos como Adágio, 
Allegros e Demi Plié.
O Curso Livre de Formação 

do Artista Bailarino tem dura-
ção de seis anos e crianças e 
jovens a partir de 9 anos po-
dem participar. É exigido que 
o candidato tenha experiência 
prévia em balé de acordo com 
o nível desejado.
A Escola de Dança Teatro 

Guaíra é o corpo artístico 
mais antigo do Teatro Guaíra, 

Esse povo que tanto ajudou o Pa-
raná, nesses mais de 140 anos da 
imigração japonesa, que tanto fez 
pelo nosso Estado, vem somar a 
questão cultural com esses livros”, 
acrescentou.

Keiji Hamada, diretor-geral da 
Fundação Japão São Paulo, afir-
mou que os laços entre os países 
podem ser reforçados pela dimen-
são cultural. “Realmente é muito 
importante para a gente, porque o 
mangá é uma das culturas mais fa-
mosas do Japão no mundo inteiro. 
Pensando em relações entre o Japão 
e o Estado do Paraná, é uma honra 
e uma alegria poder doar tantos 
livros junto da Fundação Japão 
São Paulo”, disse o representante.

A Biblioteca Pública do Paraná 
fica na Rua Cândido Lopes, 133, 
Centro – Curitiba e as visitas ao 
local podem ser realizadas indivi-
dualmente ou em grupos de até 25 
pessoas. O horário de atendimento 
é de segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 20h e aos sábados das 8h30 
às 13h. Para agendamentos por 
telefone, existem os canais (41) 
3221-4900 e (41) 3225-6883.

Exposição Flores em Vida homenageia 
o Mês da Mulher em Colombo

criada em abril de 1956. Seu 
objetivo era formar bailarinos 
de qualidade que mais tarde 
iriam suprir a futura Compa-
nhia de Dança do Teatro.
Atualmente, a EDTG tem 

110 alunos e é uma das únicas 
escolas de dança de caráter 
público do País, sendo man-
tida pelo Governo do Estado.
Em 65 anos, a Escola já for-

mou cerca de 15 mil alunos e 
fez mais de mil apresentações 
em todo o Brasil, incluindo 
grandes sucessos como A 
Bela e Fera, com mais de 40 
mil espectadores, e Olimpo, 
coreografia criada para ho-
menagear os jogos olímpicos.

Em homenagem ao Dia Inter-
nacional da Mulher, a Casa da 
Cultura realiza a exposição Flores 
em Vida. Pela primeira vez, uma 
exposição em Colombo reúne 
três artistas visuais da cidade em 
homenagem às mulheres, com 
apresentação de obras das artistas 
Cíntia Stapassoli, Sarah Minervi-
no e Lídia Jukosvski.

A exposição foi inaugurada no 
Dia Internacional da Mulher (8/3) 
e contou com a participação do 
vice-prefeito, Professor Alcione, 
da diretora de Cultura, Marinei 
Vidolin e convidadas que recebe-
ram rosas doadas pelo Vereador 
Cezinha Heua. 

A exposição é gratuita e estará 
disponível para visitação do públi-
co até o dia 31 de março na Casa 
da Cultura de Colombo, que fica 

situada na Rua XV de Novem-
bro, 105, no centro da cidade. O 
horário de visitação é das 8h às 
12h e das 13h às 17h, de segunda 
a sexta-feira.

Além da exposição Flores em 
Vida, a Casa da Cultura promove 
também outros eventos, como a 
Feira de Artesanato, que reúne 
artistas e artesãos do município 
em três dias de feira que costumam 
ocorrer todo início do mês em 
frente ao espaço cultural.

Além disso, todo início de mês, 
o Departamento de Cultura de 
Colomba conta também com uma 
nova exposição realizada por artis-
tas do município. Os interessados 
em participar e expor as suas obras 
podem entrar em contato com o 
departamento através dos telefo-
nes (41) 3646-6423 ou 3656-8041.
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Evento de filiação de Requião ao PT contará com a presença do ex-presidente Lula e ofici-
alização da candidatura do ex-governador

O ex-governador do Paraná, 
Roberto Requião, anunciou no 

último domingo que irá con-
correr ao Governo do Estado 

Requião filia-se ao PT e lança 
pré-candidatura ao Governo do Paraná

novamente. De acordo com o 
político, no dia 18 de março ele 
irá lançar sua pré-candidatura em 
um evento em Curitiba que con-
tará com a presença do ex-presi-
dente Luís Inácio Lula da Silva 
(PT), oportunidade que também 
vai oficializar a sua filiação ao 
Partido dos Trabalhadores.

Nas redes sociais, Requião 
mencionou que a mudança de 
partido refere se refere ao plano 
de gestão do PT para o pleito 
de 2022. Ele afirmou que “o 
governo Lula tem um programa 
bem definido, um programa 
factível, sem paralogismos e 
extremismos”.

“Nós chegamos ao limite que 
uma pessoa sã pode tomar. Ana-

lisando a conjuntura política, o 
caminho é essa frente organizada 
pelo PT. Estou entrando no Par-
tido dos Trabalhadores, e tenho 
fé e acredito no programa do 
Lula, sem extremismos e que vai 
ter sucesso na campanha presi-
dencial”, completou o pré-can-
didato. “Aqui no Paraná, levo à 
frente a minha pré-candidatura 
ao governo do estado, para pôr 
ordem na casa e por fim nos 
erros. Me filio ao PT no dia 18 
de março”, declarou o candidato 
em um vídeo publicado em seu 
próprio Twitter.

O ex-governador também 
fez duras críticas ao governo 
atual, alegando que a situação 
econômica do Brasil chegou 

ao “limite que uma pessoa sã 
pode tolerar”. “Eu acredito 
firmemente que o Lula, com 
um programa bem definido e 
factível, terá sucesso na cam-
panha presidencial”, afirmou 
o político com histórico de 40 
anos.

Aos 81 anos, Roberto Requião 
já foi deputado estadual, pre-
feito de Curitiba, governador 
do Paraná por três mandatos e 
senador por dois. Ao se candi-
datar ao governo novamente, 
terá que disputar um pleito que 
promete ser apertado e contra 
um candidato forte: o atual 
governador Ratinho Jr. (PSD), 
que tentará a reeleição no mês 
de outubro.

POLÍTICA

A comissão executiva do 
Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB) do Paraná 
se reuniu na última semana e 
decidiu encaminhar ao dire-
tório nacional a sua posição 
contrária à prorrogação dos 
mandatos dos atuais diretó-
rios municipais do partido. 
Os mandatos vencem entre 
abril e junho deste ano.  

“A nossa decisão atende a 
um pedido de posicionamento 
feito pelo próprio diretório 
nacional, que enviou consulta 
formal sobre o assunto”, afir-
mou o presidente estadual do 
PSDB, o ex-governador Beto 
Richa.

Também participaram da 
reunião o deputado federal 
Valdir Rossoni, o deputado 
estadual Michele Caputo e o 
ex-prefeito Luiz Adyr, além 
dos membros Luiz Carlos 
Lopes Correia e Victor Hugo 
Dantas, e o pré-candidato 
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 Deputado Luizão Goulart 
assume a presidência do 

Solidariedade Paraná

PSDB decide não prorrogar 
os mandatos de diretórios 

municipais no Paraná

Quarto deputado federal mais votado no estado em 2018, Luizão Goulart 
deixa o Republicanos e assume a presidência do Solidariedade no Paraná

Após sair da prisão, Beto Richa assumiu a presidência do PSDB/PR e vem 
ditando os passos do partido no estado

a governador pelo partido, 
Cesar Silvestri. 

A executiva decidiu ainda 
aprovar uma resolução que 
fixa critérios para a utiliza-
ção do fundo eleitoral nas 
eleições municipais de 2024, 
condicionando o assunto ao 
desempenho dos diretórios 
municipais no encaminha-
mento das eleições de 2022, 
especialmente no suporte 
às candidaturas do PSDB 
para governador, senador, 
deputado federal e deputado 
estadual. 

Por último, a direção do 
PSDB decidiu redefinir o co-
mando das estruturas internas 
que representam segmentos 
sociais: TucanAfro, Juven-
tude, Mulher e Diversidade, 
além do Instituto Teotônio 
Vilela, que deverá passar para 
a presidência do prefeito de 
Francisco Beltrão, Cléber 
Fontana.

No último sábado, o depu-
tado federal Luizão Goulart 
assumiu a Presidência do Soli-
dariedade no Estado do Paraná. 
De acordo com a assessoria do 
parlamentar, a ida do deputado 
ao Solidariedade foi pautada 
pela oportunidade de organi-
zar e atuar de maneira mais 
direta na formação do partido 
no estado.

O evento reuniu cerca de 
270 pessoas, entre diversas 
lideranças e políticos. Além 
disso, o encontro proporcionou 
novas filiações para o Solida-
riedade. “Vamos coordenar o 
partido com dignidade, respeito 
às ideias e em grupo. Não 
faremos imposições, mas sim 
decidiremos e debateremos 
em conjunto cada decisão e 

posição a ser tomada. O nosso 
objetivo principal é atuar pelo 
crescimento do partido visando 
o desenvolvimento do Paraná 
e a melhora na qualidade de 
vida da população”, enfatizou 
o deputado federal Luizão.

Também presente no en-
contro, o vice-prefeito de 
Colombo, Professor Alcione, 
ressaltou a vida política do 
deputado Luizão. “Ele é uma 
referência política no estado, 
tem o nosso respeito, pois além 
da sua história e vida pública, 
ele representa muito bem todas 
as cidades do Paraná. Com cer-
teza é um grande ganho para o 
partido”, disse ele.

“Na conjuntura das elei-
ções, acredito que o Solidarie-
dade começou com o pé direito, 
de uma forma organizada, 
trazendo lideranças novas e 
com bastante espaço político. 
A formação de uma chapa forte 
trará excelentes resultados”, 
completou o vice-prefeito de 
Colombo.

Siga-nos nas redes sociais
FB/JORNALDECOLOMBO
@JORNALDECOLOMBO
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Passagem de ônibus fica mais cara na Região Metropolitana
A passagem de ônibus das 

linhas que integram a Região 
Metropolitana de Curitiba 
(RMC) ficou mais cara nesta 
semana. Segundo a presidência 
da Comec (Coordenação da 
RMC), o reajuste da tarifa das 
cidades do primeiro anel ficou 
abaixo da inflação devido a um 
subsídio do governo. 

Desde o dia 15 de março, 
os municípios de Almirante 
Tamandaré, Araucária, Cam-
pina Grande do Sul, Colombo, 
Fazenda Rio Grande, Pinhais, 
Piraquara, Quatro Barras e São 
José dos Pinhais, estão com a 
passagem a R$ 5,50 no dinheiro Linhas da Região Metropolitana, das cidades do 1º anel, terão tarifa diferenciada de 

R$ 4,75 para pagamento com cartão

e R$ 4,75 no Cartão Metrocard.
No segundo anel, nas cidades 

de Bocaiúva do Sul, Itaperuçu e 
Rio Branco do Sul, a passagem 
chega a R$ 6,00 no dinheiro e 
R$ 5,50 no cartão. Já na ligação 
direta entre Mandirituba, Qui-
tandinha, Contenda e Agudos 
do Sul, a tarifa é de R$ 6,50 no 
cartão e R$ 7,00 em dinheiro.

De Campo Magro para Curiti-
ba, o valor da passagem com o 
cartão Metrocard é de R$ 4,50. 
Em dinheiro, o valor cobrado é 
de R$ 5,00. No sentido contrá-
rio, o valor do bilhete, segundo 
a Comec, considera o preço da 
capital, que ficou em R$ 5,50 

com o último reajuste.
O preço diferenciado con-

forme a forma de pagamento 
busca incentivar o uso do 
sistema eletrônico, de acordo 
com a Comec. Para ter acesso 
às tarifas com preços menores, 
o cidadão precisa ter um cartão 
Metrocard. A primeira via do 
cartão é gratuita e pode ser so-
licitada nos principais terminais 
de ônibus da RMC, de segunda 
a sexta, das 8h às 17h.

Para solicitar a primeira via 
do Cartão Metrocard é neces-
sário levar RG (original), CPF 
(original) e comprovante de 
endereço.

Por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, a 
Prefeitura de Pinhais abriu um 
Processo Seletivo Simplifica-
do (PSS) para a contratação de 
educadores sociais. As inscri-
ções podem ser realizadas no 
site da prefeitura do município 
e seguem até o dia 23 de março.

A taxa de inscrição é de R$ 
45,00 e a seleção será feita por 
meio de uma prova objetiva a 
ser realizada no dia 10 de abril 
desse ano. São nove vagas de 
ampla concorrência e uma 
vaga destinada às pessoas com 
deficiência. 

Candidatos inscritos no 
Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) podem 
obter a isenção total da taxa 
de inscrição. A declaração para 
o Processo Seletivo Simpli-
ficado deve ser realizada via 
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Almirante Tamandaré 
abre concurso com 

226 vagas em vários níveis

Prefeitura de Pinhais 
abre PSS para 

Educadores Sociais

Edital do concurso abriu mais de 220 vagas para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior

Inscrições vão até dia 23 de março através do site da Prefeitura de Pinhais

internet, seguindo os critérios 
estabelecidos no edital.

Os requisitos para o exer-
cício da função incluem En-
sino Médio completo e co-
nhecimento em informática. 
O salário previsto é de R$ 
2.238,17 com a carga horária 
sendo executada pelo sistema 
de escala 12x36 – jornada de 
trabalho de 12 horas e folga 
nas próximas 36 subsequentes.

Os examinadores serão 
designados pela Administra-
ção Pública do Município de 
Pinhais, com competência 
para a elaboração e correção 
da prova escrita, bem como 
o recebimento, apreciação e 
julgamento dos pedidos de 
recursos. A seleção de que 
trata sobre o edital consistirá 
em prova escrita objetiva, de 
caráter eliminatório e classi-
ficatório.

Em Almirante Tamandaré, 
Região Metropolitana de Curi-
tiba, a Prefeitura Municipal 
abriu um concurso público 
com 226 vagas para diversos 
cargos a nível de ensino médio, 
fundamental, técnico e supe-
rior. As inscrições podem ser 
feitas até o dia 12 de abril pelo 
site www.nc.ufpr.br.

A taxa de inscrição é de R$ 
80,00 para as vagas de ensino 
fundamental; R$ 90,00 para 
nível médio; R$ 100,00 para 
médico técnico e R$150,00 
para nível superior. Candida-
tos inscritos no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) 
podem solicitar a isenção total 
da taxa de inscrição.

Grande parte das vagas 
destina-se aos professores 
da educação infantil: 53, das 
quais 3 são para pessoas com 
deficiência, e para profissio-
nais do ensino fundamental 

(mesmo número de vagas). Os 
editais com todas as informa-
ções podem ser consultados no 
site do Núcleo de Concursos 
da UFPR (NC/UFPR), que 
organiza o concurso.

Existem ainda 47 vagas 
destinadas a profissionais com 
ensino superior para diferentes 
cargos como advogados, as-
sistente social, auditor fiscal 
em nutrição, bibliotecário, 
contador, engenheiro do traba-
lho, fonoaudiólogo, gestor de 
tecnologia da informação, ges-
tor da informação, pedagogo, 
psicólogo, terapeuta ocupa-
cional, técnico em desportos, 
enfermeiro, farmacêutico, 
fisioterapeuta, médico (várias 
especialidades), médico vete-
rinário e odontólogo. 

Já a nível médio e técnico 
são 18 vagas, divididas entre 
técnico administrativo, em 
informática, em enferma-
gem, em saúde bucal e em 

saneamento.  De acordo com 
a Prefeitura de Pinhais, são 
ofertadas ainda 5 vagas para 
agente comunitário de saúde 
e 3 vagas para agente de com-
bate a endemias. 

Por fim, há mais 37 vagas 
para cargos de nível funda-
mental (agente de operações, 
agente de alimentação, agente 
de segurança e proteção patri-
monial, motorista, operador de 
máquinas pesadas e monitor 
do transporte escolar) e 8 vagas 
para cargos de nível médio 
(agente administrativo, agente 
de fiscalização, atendente in-
fantil e atendente de farmácia). 

A prova teórica para todos 
os cargos acontece em 26 de 
junho, a partir das 13 horas. O 
local será informado posterior-
mente pela prefeitura. Para os 
cargos de nível superior tam-
bém haverá prova de títulos e, 
no caso de professores, prova 
de desenvolvimento didático.
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evolução da frota veicular e as 
evoluções tecnológicas, a unidade 
desenvolveu a doutrina de poli-
ciamento de trânsito urbano com 
excelência, sendo referência para 
todo o Estado.

Em 2021, o BPTran passou a 
fazer parte do Comando de Poli-
ciamento Especializado (CPE) e 
agora é responsável por prestar 
orientações técnicas para os pelo-
tões de trânsito da PM das unidades 
do interior.

Segundo o comandante do 
CPE, coronel Mario Henrique do 
Carmo, hoje o BPTran é um difu-

POLICIAL

Na última terça-feira (15), foi 
comemorado o Dia Mundial dos 
Direitos do Consumidor, data que 
celebra a importância do acesso à 
informação, escolha, segurança e 
direito de ser ouvido.

Nesse universo, a Polícia Civil 
do Paraná (PCPR) possui uma 
unidade especializada em crimes 
contra o consumidor, localizada em 
Curitiba. A Delegacia de Crimes 
Contra a Economia e Proteção 
ao Consumidor (Delcon) atua em 
casos de propaganda enganosa, co-
brança vexatória, além de fiscalizar 
a condição de produtos perecíveis e 
de bombas de combustível.

A PCPR orienta a população 
que, em caso de crimes desse 
âmbito, deve procurar uma dele-
gacia mais próxima e registrar a 
ocorrência. No caso dos moradores 
da capital, a orientação é procurar 
a Delcon.

O delegado Cássio André 
Conceição ressalta a importância 

Em homenagem aos seus 70 
anos, o Batalhão de Polícia de 
Trânsito (BPTran) ganhou 45 no-
vas motocicletas para atendimento 
de ocorrências e a fiscalização de 
trânsito na região da capital para-
naense. A solenidade aconteceu 
nesta terça-feira (15) com homena-
gens a autoridades civis e militares 
e entrega de comendas e medalhas 
na sede da unidade, em Curitiba.

Ao longo de sua história, O 
BPTran passou por várias fases e 
a sua primeira missão foi execu-
tar o serviço de guarda sinaleiro 
de trânsito. No entanto, com a 

Na tarde da última sexta-feira 
(11), um novo acidente envolvendo 
um motociclista ocorreu na Estrada 
Ribeira. Desta vez, a colisão ocor-
reu entre uma moto e um caminhão, 
próximo do semáforo da loja SG 
Multimarcas, a poucos metros do 
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BPTran completa 70 anos e recebe 45 
novas motocicletas do Estado

Mais um motociclista é 
atropelado na Estrada da Ribeira

Polícia Civil possui delegacia 
especializada em crimes contra 

o consumidor em Curitiba

Apesar do susto, motociclista foi levado ao hospital ainda consciente, sofren-
do apenas lesões nas pernas

Para evitar que crimes dessa natureza sigam sendo praticados, a Polícia 
Civil solicita a colaboração da sociedade com informações e denúncias

Novas motocicletas BMW, modelo G850 GS serão utilizadas pelo BPTran para 
atender a população

de o consumidor registrar boletim 
de ocorrência. “Os procedimentos 
de investigações são iniciados a 
partir dos boletins de ocorrência. 
É através da confecção do B.O. 
que tomamos conhecimento do 
crime”, disse.

A fiscalização em postos de 
combustíveis também é realizada 
pela PCPR. Nos locais são realiza-
das vistorias para identificar se o 
combustível vendido é adulterado. 
Neste escopo, as operações contam 
com o apoio da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP), responsável 
pela verificação da qualidade do 
combustível, e do Procon.

Para evitar que crimes dessa 
natureza sigam sendo praticados, a 
Polícia Civil solicita a colaboração 
da sociedade com informações. 
As denúncias são recebidas pelos 
canais oficiais: 197, da PCPR; 
181 Disque-Denúncia; e (41) 
3883-7100, diretamente à equipe 
de investigação.

local onde outros dois motociclistas 
morreram há dias atrás.

Nesta ocasião, o motociclista fi-
cou preso debaixo de um caminhão, 
mas estava consciente no momento 
em que as autoridades chegaram 
ao local para prestar atendimento.

sor de doutrinas e, neste ano, vai 
promover um nivelamento técnico 
com as frações de tropa de trânsito 
urbano das unidades da PM do 
interior do estado. “Quem ganha 
com tudo isso é a comunidade, 
que terá um tratamento igual, seja 
aqui em Curitiba ou no município 
mais longínquo do Paraná”, disse.

A comemoração ficou marcada 
pela chegada das 45 novas moto-
cicletas BMW, modelo G850 GS, 
para melhor atender a população. 
“Com elas vamos atender tanto na 
fiscalização de trânsito quanto no 
atendimento de acidentes, princi-
palmente para diminuir o tempo 
de espera do cidadão envolvido 
em alguma ocorrência”, disse o 
comandante da unidade, tenente-
-coronel Fernando Klemps.

O BPTran também ampliou 
o atendimento de acidentes de 
trânsito. “Hoje não atendemos 
apenas acidentes com vítima, 
mas também aqueles que não 
têm vítimas. Quando a população 
ligar para o BPTran relatando um 
acidente e não sabendo qual o 
encaminhamento correto, o nosso 
policial estará lá, no local, junto à 
sociedade curitibana”, acrescentou 
Klemps.

Estiverem presentes na região 
para atender a ocorrência policiais 
do 22º Batalhão da PM, agentes da 
PRF, socorristas do SIATE e até 
mesmo um helicóptero do Batalhão 
de Polícia Militar de Operações 
Aéreas, que foi deslocado para 
realizar o resgate.

Uma testemunha que esteve 
presente no local e que realizou a 
primeira intervenção com o aci-
dentado relatou que o motociclista 
reclamava que estava sentindo 
muita dor em suas pernas e que ti-
nha uma luxação em seu tornozelo.

De acordo com a PM, apesar 
do susto, o acidentado estava 
bem, diagnosticado apenas com 
uma fratura, sendo deslocado 
ainda consciente para o hospital, 
onde pôde avaliar os impactos 
causados pelo acidente e iniciar a 
recuperação.
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Deputados aprovam projeto que desobriga o uso 
de máscaras em espaços públicos no Paraná

Legenda: Projeto foi apresentado pelo Governo Estadual e teve a sua votação agiliza-
da na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) aprovou na sessão 
plenária desta quarta-feira (16) 
o projeto de lei 76/2022, que 
desobriga o uso de máscaras em 
locais abertos em todo o estado. 
O projeto, foi apresentado pelo 
Governo Estadual, avançou em 
primeiro e segundo turno na Casa.

A partir de agora, a proposição 
pode ser pautada para ser apreciada 
e votada em redação final, caso não 
haja apresentação de emendas de 
plenário. Para isso, foram marca-
das uma sessão ordinária e outras 
duas extraordinárias.

“O Poder Executivo optou por 
revogar a atual lei e, com base na 
Lei Federal 13.797/2020, que é a 
lei de enfrentamento da pandemia, 
poderá a regulamentação do uso 

de máscara por decreto, definin-
do os ambientes onde uso delas 
continuará sendo obrigatório. E, 
obviamente, liberando em outros 
ambientes que o Governo entender 
que é necessário”, explicou o pri-
meiro secretário da Casa, deputado 
Luiz Claudio Romanelli (PSB).

O texto do Poder Executivo tra-
mita na forma de um substitutivo 
geral apresentado pelo próprio 
Governo e aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ). 
De acordo com a nova redação, 
fica revogada a Lei Estadual 
Lei 20.189/2020, assinada por 
todos os parlamentares para o 
enfrentamento da pandemia do 
coronavírus e que determinou o 
uso de máscara durante a vigência 
do Decreto de calamidade pública 

no Paraná.
“A Assembleia foi fundamental 

no tempo certo. Tão logo a pande-
mia surgiu, nós aqui elaboramos 
esta lei. Agora, depois de dois anos, 
o Governo entende que é dado o 
momento de dar um ponto final 
nesse assunto. Mas o Executivo 
não diminui o Poder Legislativo 
e vai ouvir a Casa para outras 
medidas que se tornarem neces-
sárias”, destacou o presidente da 
Alep, Ademar Traiano.

“O Paraná foi pioneiro em ter 
uma legislação estadual que fixou 
critérios extremamente rígidos. 
Foi uma lei fundamental no 
enfrentamento da pandemia. Tal-
vez foi a lei mais importante que 
construímos nessa legislatura”, 
complementou Romanelli.

No Dia Internacional do Con-
sumidor, celebrado na última 
terça-feira, 15 de março, o Pro-
con/PR publicou um balanço de 
serviços prestados em 2021. Só 
no ano passado foram contabili-
zados aproximadamente 188 mil 
atendimentos realizados através 
da Plataforma do Consumidor, 
sendo que, desse total, cerca de 21 
mil corresponderam à abertura de 
processo administrativo, a maioria 
contra empresas de telefonia e 
bancos.

O levantamento do Procon/PR 
traz outras informações relevantes 
para a população, entre elas a lista 
das 75 empresas com maior nú-
mero de atendimentos, incluindo 
todos os tipos – informação ou 
simples consulta até abertura de 
processo administrativo. Empresas 
de telefonia e bancos têm o maior 
volume de atendimentos.

O documento traz também a 
relação das empresas com mais 
de 50 reclamações em 2021 e com 
índice de resolutividade superior a 
70%, ou seja, as que mais resolve-
ram os casos reportados.

Outro destaque são os assuntos 
e problemas mais recorrentes em 
2021. O relatório mostrou que o 
grupo do banco comercial foi um 
dos campeões de reclamações, 
somando 1.141 casos, o que se 
explica pelo cenário econômico 
que levou o consumidor a buscar 
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IDR-Paraná firma cooperação para 
ampliar certificação de produtores 

orgânicos na RMC e Litoral

Empresas de telefonia e bancos 
lideraram atendimentos no 

Procon em 2021

Termo de cooperação vai garantir assistência técnicas aos agricultores 
orgânicos de Curitiba, Região Metropolitana e do Litoral

auxílio na negociação de débitos e 
financiamentos.

Outro problema que aparece 
no topo da lista, com 3.640 re-
clamações, é o SAC – Serviço 
de Atendimento ao Cliente. De 
acordo com a chefe do Procon/PR, 
Claudia Silvano, o consumidor não 
encontra uma solução espontânea 
junto aos canais de atendimento 
das empresas, o que faz com que 
busque auxílio nos órgãos de defesa 
do consumidor.

O Procon/PR oferece ao con-
sumidor diversas formas de aten-
dimento. Uma delas é a simples 
consulta, que tem como objetivo 
o esclarecimento de dúvidas na 
compra de produtos ou contratação 
de serviços.

“A plataforma tem se mostrado 
cada vez mais efetiva, uma vez que 
possibilita a interlocução direta 
entre os consumidores e fornece-
dores de forma online, o que faz 
com que o cidadão não precise se 
deslocar para reclamar. Em 2021, 
a plataforma apresentou o índice 
de 80% de resolução dos casos”, 
destacou a chefe do Procon/PR, 
Claudia Silvano.

Outra modalidade é a CIP (Car-
ta de Informações Preliminares), 
que demanda uma intervenção do 
órgão para solucionar de forma 
rápida as reclamações apresentadas 
pelos consumidores, com prazo 
médio de 10 dias.

O IDR-Paraná (Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Para-
ná-Iapar-Emater) e representantes 
da Aopa (Associação para o De-
senvolvimento da Agroecologia) 
assinaram, na última segunda-feira 
(14), um termo de cooperação 
técnica que vai levar assistência a 
agricultores orgânicos de Curitiba, 
Região Metropolitana e Litoral. A 
intenção é certificar 150 produtores 
nos próximos cinco anos, além 
de aumentar em 20% a oferta de 
produtos orgânicos para a merenda 
escolar no Estado.

Daniele Comarella, presidente 

da Aopa, afirmou que a iniciativa 
deve trazer qualificação para o cam-
po, melhorando o acesso a novas 
tecnologias. “Já temos variedade, 
mas o produtor não tem como 
pagar pela assistência técnica para 
aumentar a produtividade e fazer 
os protocolos da certificação. Por 
isso esse termo é tão importante”, 
ressaltou.

Ela acrescentou que os agricul-
tores terão mais acesso a políticas 
públicas e poderão fornecer a pro-
dução para outros mercados. Um 
plano de trabalho foi estabelecido 
para cinco anos. Mais de 20 técnicos 

do IDR-Paraná vão interagir com 
40 grupos de associados.

Já o diretor-presidente do IDR-
-Paraná, Natalino Avance de Souza, 
afirmou que o termo de coopera-
ção técnica fortalece a produção 
agroecológica no Estado. “É uma 
demonstração de respeito e apreço 
pelo trabalho que a Associação vem 
fazendo. É também uma grande 
oportunidade para fortalecer, prin-
cipalmente, a comercialização da 
produção orgânica”, disse.

Segundo ele, não é justo só o 
consumidor ser beneficiado com 
um produto de qualidade porque 
o produtor também tem que ser 
recompensado. “Temos o enten-
dimento que podemos fazer algo 
melhor. Um ganha-ganha, onde o 
agricultor ganha mais pela produ-
ção e o consumidor com um pro-
duto de mais qualidade”, destacou.

Por meio do termo técnico, 
o IDR-Paraná vai colocar à dis-
posição dos agricultores a assis-
tência técnica para acompanhar 
o trabalho nas propriedades. Nos 
locais onde o Instituto não puder 
atender os produtores associados, 
serão montadas estruturas para 
isso. Serão assistidas 381 famílias, 
em 34 grupos, dispersos em 21 
municípios.
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Paraná recebe escola de 
economia criativa gratuita

Governo Estadual abre inscrições 
para cursos gratuitos de capacitação

Interessados devem seguir alguns critérios estabelecidos pela Sanepar e apresentar 
uma série de documentos nas centrais da Companhia espalhadas pelo estado

Serão ofertados cursos de curta duração no campo da economia criativa para jovens 
com mais de 18 anos que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica

O Governo do Estado está 
com inscrições abertas para 
a primeira turma do curso de 
formação empreendedora do 
programa Paraná Empreende 
Mais, que tem como objetivo 
qualificar micro, pequenos e 
médios empresários, empreen-
dedores individuais, empreen-
dedores informais e pessoas 
interessadas em abrir seus pró-
prios negócios. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 20 de 
abril, no site da Universidade 
Virtual do Paraná (www.uvpr.
pr.gov.br). 

Para participar é preciso ter 
mais de 16 anos e residir em 
um dos 399 municípios pa-
ranaenses. Ao todo, são 700 
vagas, sendo 100 oportunidades 
vinculadas a cada universidade 
estadual. Os candidatos serão 
direcionados para as vagas 
conforme a cidade de origem. A 
expectativa é promover quatro 
turmas ao longo de um ano, 
capacitando 2.800 empreen-
dedores.

A formação é gratuita e será 
totalmente em ambiente digi-
tal, por meio da plataforma da 
UVPR. Serão quatro módulos: 
Gestão Estratégica e de Pes-
soas; Gestão de Negócios e 

O Governo do Paraná, por meio da 
Secretaria de Justiça, Família e Tra-
balho e da Secretaria da Educação e 
do Esporte, aderiu na terça-feira (15) 
ao programa co.liga digital, da escola 
co.liga, idealizada pela Fundação 
Roberto Marinho e a Organização 
dos Estados Íberoamericanos (OEI).

O objetivo da parceria é ofertar 
cursos de curta duração no campo da 
economia criativa para jovens com 
mais de 18 anos que estão em situação 
de vulnerabilidade social e econômica 
e capacitá-los para o mercado de 
trabalho.

O coordenador nacional do co.liga 
digital, João Alegria, que também 
é secretário-geral da Fundação Ro-
berto Marinho, explicou o projeto 
político-pedagógico da iniciativa. “O 
conteúdo que produzimos para orientar 
os jovens tem sempre a preocupação 
da diversidade e da inclusão. Também 
estamos focando nas profissões do 
futuro”, explicou.

Para que o programa alcance os 

Comercial; Gestão Financeira; 
e Inovação Tecnológica; abran-
gendo duas disciplinas cada 
módulo. O curso terá carga ho-
rária total de 72 horas, com seis 
horas semanais de atividades.
As aulas terão início no dia 26 

de abril e serão ministradas por 
profissionais especializados, 
com o apoio de professores 
e estudantes das instituições 
estaduais de ensino superior 
do Paraná. A metodologia 
compreende conteúdo teórico 
e aulas de mentoria. Ao final 
do curso, os participantes re-
ceberão certificados.
Segundo o superintendente de 

Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (Seti), Aldo Nelson 
Bona, esse curso de formação 
representa uma oportunidade 
valiosa para empreendedores 
das mais diversas atividades 
produtivas.
“Acreditamos que a educação, 

aliada ao empreendedorismo, 
pode impulsionar a transforma-
ção social e o desenvolvimento 
regional sustentável. Por isso, 
o governo e as universidades 
estaduais estão empenhados 
em capacitar e qualificar as pes-
soas, com foco na melhoria da 
qualidade de vida da população 

jovens em situação de vulnerabilidade 
social e econômica do Paraná, serão 
utilizados os 26 Centros de Juventude, 
os 24 escritórios regionais da Sejuf, 
a rede de 2 mil escolas estaduais e o 
Conselho Estadual da Juventude para 
divulgação. As inscrições são gratuitas, 
já estão abertas e podem ser feitas por 
jovens com mais de 18 anos através 
do site https://coliga.digital.

O co.liga digital oferece 36 cursos 
gratuitos, autoinstrucionais e de curta 
duração segmentados em cinco áreas 
da economia criativa: Patrimônio, 
Música, Multimídia, Design e Artes 
Visuais. Esses conteúdos dialogam 
com temas transversais, como em-
preendedorismo, línguas, cidadania e 
elaboração de projetos culturais.

A co.liga é uma escola livre, que 
busca promover a inclusão, no campo 
da Economia Criativa, das juventudes 
brasileiras em situação de vulnerabili-
dade econômica e social. A instituição 
também publica editais que facilitam 
o acesso de jovens a financiamentos.

Programa Água Solidária da Sanepar 
garante tarifas mais baixas de água e esgoto

A Sanepar está ampliando o 
programa Água Solidária, que 
beneficia famílias de menor renda 
com tarifas reduzidas de água e 
de esgoto. Atualmente, mais de 
220 mil famílias estão inscritas no 
programa. Para aderir ao projeto, 
os interessados podem procurar 
as Centrais de Relacionamento 
da Companhia em todo o estado.

Têm direito ao Água Solidária 
famílias com renda de até meio 
salário-mínimo por pessoa, que 

moram em imóveis de até 70 
metros quadrados e consomem 
até 2,5 mil litros de água por mês 
por pessoa.

As famílias inscritas no programa 
pagam tarifas mais baixas para os 
serviços de água e de esgoto. No 
consumo de até 5 mil litros de água, 
o valor cobrado é de R$ 11,53, 
enquanto na tarifa normal é de R$ 
43,11. Para água e esgoto, a tarifa 
do Água Solidária é de R$ 17,30 e 
a normal é de R$ 77,60 em todo o 

estado e de R$ 79,75 em Curitiba.
Para poder se inscrever no pro-

grama, os interessados devem apre-
sentar os seguintes documentos: 
conta mensal de água da Sanepar; 
IPTU atual do imóvel, documento 
de autorização da prefeitura ou 
de autoridade superior; RG, CPF 
ou certidão de nascimento para 
menores de 18 anos de cada mora-
dor; Carteira de Trabalho e último 
contracheque e, para aposentados, 
extrato do INSS do último salário.

paranaense”, afirma.
Idealizado pela Seti, o Paraná 

Empreende Mais faz parte do 
Programa de Estímulo às Ações 
de Integração Universidade, 
Empresa, Governo e Socie-
dade, também chamado de 
Agência de Desenvolvimento 
Regional Sustentável e de 
Inovação (Ageuni).

A Ageuni foi lançada em 
outubro do ano passado com o 
objetivo de incentivar o desen-
volvimento socioeconômico e 
aumentar a competitividade das 
empresas paranaenses, agre-
gando tecnologia aos processos 
de produção de bens e serviços.

Com investimento da ordem 
de R$ 1,56 milhão, as unidades 
da Ageuni estão sendo instala-
das em cada uma das sete uni-
versidades estaduais do Paraná. 
Além disso, o Estado aplicou 
mais R$ 1,87 milhão para estru-
turar os cursos de capacitação 
do Paraná Empreende Mais 
ao longo do primeiro ano do 
programa.

Os 26 Centros da Juventude 
do Estado e as 216 Agências do 
Trabalhador do Paraná (incluin-
do os postos avançados) tam-
bém são parceiros estratégicos 
para o Paraná Empreende Mais.
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