
COLOMBO, 07 E 08 DE ABRIL DE 2022   •    ANO 23 - EDIÇÃO 2826

ESPORTE
Jogos Escolares Municipais 

se iniciam em Colombo 
Página 05

LOCAL
Novo Superintendente de 
Trânsito assume a função 

em Colombo  
Página 03

CULTURA
Artistas colombenses 
promovem oficinas 

gratuitas para os moradores 
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Evento promovido pelo 
Jornal de Colombo encerra as 

comemorações do Mês da Mulher

Dinossauros tomarão o Bosque 
da Uva a partir de sábado

Rodízio de água é suspenso de 
forma integral em Colombo

No escopo de atividades promovidas para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o Jornal de 
Colombo promoveu o Café com negócios no último dia de março. Evento acolheu novas empre-
sárias que chegaram na cidade, homenageou mulheres de diferentes áreas de atuação e fortaleceu 
a integração e o empreendedorismo feminino em Colombo. Página 07

A exposição “Terra de Gigantes” traz para Colombo 54 escul-
turas de dinossauros, que ficarão expostas no parque localizado 
no centro da cidade. Além da atração, também serão realizadas 
feiras gastronômicas e de artesanato, além do levantamento de 
donativos para instituições de caridade do município . Página 04

Após dois anos, abastecimento de água volta à normalidade 
em todo o território do município. Cidade era a única da região 
metropolitana a única da Região Metropolitana a manter ativo 
o rodízio, já que 20% de Colombo é abastecida pelo sistema 
alimentado pelo Aquífero Karst . Página 03
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O mês de abril marca 
o início da vacina-
ção contra a gripe 

comum, mas também traz 
a segunda dose de reforço 
contra a Covid-19. Estamos 
vivendo um dos momen-
tos mais importantes da 
retomada à normalidade, 
com liberação de máscaras, 
eventos, retorno às aulas, 
mas isso não significa que 
as doenças já estão erradi-
cadas. Uma nova variante 
do coronavírus já preocupa 
os cientistas e vale lembrar 
do surto de Influenza que 
acometeu o estado no início 
do ano, provando que os vírus 
ainda estão por aí e trazendo 
perigo para as pessoas. Em 
breve chegará o inverno e 
as condições para que as 
doenças respiratórias estarão 
ainda mais favoráveis. Por 
isso, vacine-se, continue se 
cuidando e mantenha sempre 
em mente que somente a 
ação individual de cada um 
vai trazer mais segurança 
para todos.

OPINIÃO

As matérias e textos assinados são de 
inteira responsabilidade de seus autores, 
não refletindo necessariamente a opinião 
deste Jornal.

Redação: Rua Guatemala, 618, 
São Gabriel - Colombo 
Telefone: 3606-6055

jornaldecolombo@gmail.com  
www.jornaldecolombo.com.br

Zoleide dos Santos 
Diretora-presidente 
Guilherme Boller

Jornalista
Izabel Soares 

Arte Gráfica 
DRT-PR 11626

Andreza dos Santos
Reporter Fotográfico

DRT-PR 11627
Josinel dos Santos  

     Repórter Fotográfico
 DRT-PR 11193 

Dr. Cristiano Baratto 
OAB - PR 22343

Departamento Jurídico

Publicação de propriedade do 
JORNAL DE COLOMBO

SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
CNPJ: 05.533.253/0001-44

Circulação: Colombo

Expediente

EDITORIAL O feminino que habita as mulheres!

Educação Financeira

ARTIGO

ARTIGO

As histéricas atendidas por 
Freud são o marco inicial da 
clínica psicanalítica, o pai da 
psicanálise relata o emblem-
ático caso de Anna, que apre-
sentava um vasto quadro sin-
tomático e dito histérico como: 
paralisias, perda de memórias, 
distúrbios com alimentação, 

etc... Sua paciente foi descrita 
como recatada e tímida!

Freud entendia o surgimento 
de seus sintomas como uma 
saída diante das repressões so-
ciais, intelectuais e sexuais im-
postas as mulheres da época.

Foi o gênio Vienense que 
conferiu um valor de digni-
dade aos sintomas histéricos 
retirando-os de classificações 
preconceituosas ou biologi-
zantes sobre o feminino, para 
dar um lugar de expressão do 
sofrimento psíquico. Seu mét-
odo como mecanismo discur-
sivo deu voz a cada mulher 
atendida por ele.

Ele retirou o saber da ciên-
cia e dos seus mestres para 
devolvê-lo ao sujeito, favore-
cendo uma escuta que torna as 
mulheres agentes de seu dese-
jo e sua emancipação.

Tais sintomas do feminino 
faziam e ainda fazem em nos-
sos dias enigma ao universo 
masculino e patriarcal, as mul-
heres com seus corpos afetados 
por um indecifrável e inclassi-
ficável que não respondem aos 
tratamentos tradicionais e as 

medicações, encontram abri-
go em suas próprias palavras 
numa escuta analítica.

As palavras são uma fonte 
de poder bendizer suas dores, 
suas memórias, seus afetos 
corporais seu sofrimento.

O enigma do feminino tan-
tas vezes interpretado como 
bruxaria, histeria, possessão 
demoníaca, vem se pluralizan-
do em seus singulares modos 
de se tornar mulher. Há muito 
vem se tentando dizer, escrev-
er sobre a mulher, como ten-
tativa de apreender algo desse 
(in)continente feminino... pois 
afinal ainda hoje nos pergun-
tamos, o que querem as mul-
heres?

O que se sabe, é que do fem-
inino há um impossível de sa-
ber, um indizível, um fora do 
simbólico e do sentido que 
confere a radical alteridade 
que atravessa as múltiplas 
versões, a pluralidade das mul-
heres, impedindo uma univer-
salização ou generalizações!

A figura do feminino porta 
o “estranho”, o “diferente”, 
ora lido “como um a menos”, 

O tema Educação financeira 
ainda é um tabu nas famílias 
brasileiras. Embora tenha mex-
ido com a cabeça de muitas 
pessoas nos últimos tempos, as 
discussões parecem não criar 
corpo.
A Base Nacional Curricular 
Comum (BNCC) aponta que no 
ensino fundamental a presença 
de conceitos básicos de econo-
mia e finanças pode ser utiliza-
da como gancho na formação 
de cidadãos mais responsáveis 
e conscientes. O endividamento 
das famílias brasileiras, a inad-
implência, e a dificuldade para 
controlar os gastos, acompanha 
nossa sociedade há décadas. A 
discussão em torno da inflação, 
economia, taxa de juros, o pa-
gamento de impostos, pode e 
deve ser inserido de forma lúdi-
ca, em forma de discussões e 
debates, contextualizações, fa-
zendo com que as crianças e os 

ora lido “como um a mais”, 
cobrando um alto preço pela 
marca de sua singularidade, al-
vos fáceis da incompreensão, 
da patologização, da medical-
ização, da repressão e espe-
cialmente em nossos dias, da 
violência.

O discurso masculino (que 
não necessariamente dos 
homens) tem extrema dificul-
dade em compreender algo do 
universo feminino, na medida 
que ele escapa a lógica inteira-
mente fálica, por isso as mul-
heres são ditas “loucas”, pois 
não há um significante para 
designá-la mulher.

Uma mulher se constrói num 
difícil e tortuoso percurso, um 
árduo trabalho psíquico, pois a 
ela falta um traço unário que a 
identifique como mulher, por 
isso esse caráter de uma certa 
excentricidade que toda mul-
her porta. Nossa maior loucura 
é “o tornar-se mulher”, uma 
construção que a duras penas 
precisamos empreender, num 
campo em que nada está dado 
a princípio. Seguimos tra-
balhando!

adolescentes possam ingressar 
nesse mundo de maneira sutil.
Isso contribui significativa-
mente para a formação de con-
ceitos importantes como poupar 
dinheiro e fazer planejamento 
de vida por exemplo. O fato é 
que os estudantes precisam de 
orientações a respeito de um 
planejamento financeiro, assim 
como o consumismo exagerado 
que a nossa sociedade está mer-
gulhada.
Para que esse tema possa ser 
discutido amplamente nas es-
colas do país, é preciso ainda se 
atentar a formação do professor 
e a disponibilidade de materi-
ais didáticos para o ensino. Na 
outra ponta, os pais em casa 
devem cumprir seu papel de 
orientadores, principalmente 
por meio de exemplos básicos, 
como o pagamento de contas e 
impostos.
A longo prazo, a educação fi-

Renato da Costa é graduado em Admin-
istração, pós-graduado em Adminis-
tração Estratégica, Mestre e Doutor em 
Administração, com estágio de Pesquisa 
e Docência na Universidad Jaume I no 
Sul da Espanha em 2017, Pós-Dou-
torando em Gestão Urbana e Cidades 
Digitais Estratégicas. É membro da 
ACCUR-Academia de Cultura de Curi-
tiba, membro da Academia Paranaense 
de Poesia, professor em nível de Grad-
uação e Pós-graduação, presencial e 
EAD e autor e coautor de vários livros.

Izabel Linares é Psicóloga (CRP-
08/27332), especialista em psico-
logia clínica e psicanalista em per-
manente formação. Seu consultório 
em Colombo fica localizado na Av. 
Marginal José Anchieta, no 906, às 
margens do KM2 da Estrada da Ri-
beira. Contato: 41 98516-3884.

nanceira das nossas crianças e 
adolescentes contribuirá signif-
icativamente para a avaliação 
mais criteriosa dos preços, 
produtos e serviços oferecidos 
a sociedade, assim como, a re-
siliência para com investimen-
tos a serem feitos. A temática é 
transversal, logo, pode ser in-
serida em diferentes contextos 
como filosofia, ética, matemáti-
ca, história e língua portuguesa 
por exemplo.
Por outro lado, não existe um 
modelo único capaz de ser in-
serido nas escolas do nosso 
país, o que requer preparo dos 
profissionais e formação ade-
quada nas universidades públi-
cas e privadas, assim como, a 
aproximação dos exemplos a 
realidade econômica e finan-
ceira do Brasil. Ainda estamos 
caminhando, falta acelerar 
mais o passo.
Educação Transforma vidas!

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

QLA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita 
no CNPJ 23.319.465/0001-05, 
torna público que recebeu do IAT, 
a Licença de Instalação para o 
Condomínio Santa Rita 1 a ser 
implantado na Rua Nossa Senhora 
de Fátima, 565.
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Estoque limitado!PREVENÇÃO

R$85,00

41.3025-3500

41.98701-1225

O MELHOR
PREÇO DA

E REGIÃO
CIDADE

WhatsApp

Central de Atendimento

LOCAL

Fo
to

 –
 D

iv
ul

ga
çã

o/
PM

C

Fo
to

 –
 D

iv
ul

ga
çã

o/
PM

C

Fo
to

 –
 D

iv
ul

ga
çã

o/
Sa

ne
pa

r

1ª Cavalgada Solidária 
reúne dezenas de 

participantes em Colombo

Sanepar encerra rodízio de água em Colombo

Coronel Scheremeta tem vasta experiência na 
carreira militar e formações pela UFPR e UFMG

Cerca de 200 cavaleiros participaram do evento que arrecadou fundos para a Pastoral da 
Criança da Paróquia Santa Teresinha

Colombo era a última cidade da Região Metropolitana que ainda seguia com o rodízio no 
abastecimento

A Sanepar anunciou oficial-
mente, na última quinta-feira 
(31), o fim do rodízio no 
abastecimento de água em 
Colombo. Com essa medi-
da, todos os municípios da 
Região Metropolitana de 
Curitiba estão abastecidos 
com regularidade.

O anúncio foi feito pessoal-
mente pelo diretor-presidente 
da Sanepar, Claudio Stabile, 
ao prefeito de Colombo, 
Helder Luiz Lazarotto. Du-
rante o encontro, o presi-
dente detalhou as ações que 

Cerca de 200 cavaleiros partici-
param da 1ª Cavalgada Solidária 
promovida pela Prefeitura de 
Colombo no último domingo 
(3). O evento foi organizado 
pela Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, em parceria com 
o Departamento de Turismo da 
Secretaria de Indústria, Turismo 
e Comércio de Colombo.

Iniciada na parte da manhã 
bem cedo, a cavalgada contou 
com um café da manhã que foi 
servido aos participantes no 
Bosque da Uva e um trajeto de 
aproximadamente 19 quilôme-
tros, reunindo apaixonados pela 
cultura equestre e voluntários 
que levantaram recursos para a 
Pastoral da Criança da Paróquia 

permitiram a normalização 
do abastecimento na cidade. 
“Agradecemos a compreen-
são da população durante esse 
período crítico de estiagem. 
Pedimos desculpas por não 
termos resolvido antes, mas 
tivemos questões técnicas 
importantes a serem resolvi-
das a fim de assegurar a qua-
lidade na água distribuída”, 
disse o presidente.

Embora o rodízio tenha 
acabado em 21 de janeiro 
no Sistema Integrado de 
Curitiba e Região Metropo-

Santa Teresinha de Lisieux.
Após percorrerem o trajeto, os 

cavaleiros retornaram ao Bosque 
da Uva, onde foram recebidos 
no pavilhão de eventos com um 
delicioso almoço preparado por 
voluntários da Pastoral, além de 
atrações musicais que abrilhan-
taram o evento.

Segundo o Secretário de Agri-
cultura Juliano Polli, a avaliação 
entre os participantes e a enti-
dade beneficiada foi totalmente 
positiva. “Ouvimos de todos os 
parabéns pela realização do en-
contro. Todos concordaram que 
já há algum tempo não acontecia 
um evento para os cavaleiros 
nesse porte e com esta tamanha 
organização”, disse o secretário.

Coronel da PM assume a Superintendência 
de Trânsito de Colombo

litana (SAIC), cerca de 20% 
da cidade de Colombo ainda 
estava em rodízio por ser 
abastecida por um sistema 
isolado, com água do Aquífe-
ro Karst. Graças a uma série 
de obras e às chuvas que 
estão melhorando a vazão 
desses poços, o fornecimento 
de água está regular em toda 
a cidade.

Para normalizar o abasteci-
mento, a Sanepar estendeu o 
fornecimento da água vinda 
do SAIC para os bairros Santa 
Fé e Curitibano com a insta-
lação de uma elevatória, no 
bairro Roça Grande. O equi-
pamento aumenta a pressuri-
zação da rede num ponto em 
que a água perde velocidade 
dentro da tubulação. Ao ser 
bombeada, a água pode ser 
distribuída para regiões mais 
elevadas.

O reservatório de água trata-
da da Vila Guarani, que aten-
de parte de Colombo, passou 
então a contribuir com mais 
50 litros por segundo para 
suprir a perda de vazão do 
Karst. Esta operação estava 
funcionando em fase de teste 
havia dez dias.

No início desta semana, 
a Prefeitura Municipal 
de Colombo, por meio da 
Secretaria de Governo, 
apresentou o Coronel da 
reserva, Carlos Alexandre 
Scheremeta ,  nomeado 
como o novo Superinten-
dente Municipal de Trân-
sito em Colombo.
De acordo com o Governo 

Municipal, será implan-
tado nos próximos dias 
um novo Plano de Mobi-
lidade Urbana e as ações 

referentes ao trânsito serão 
coordenadas pelo Coronel 
Scheremeta.
Com vasta experiência 

como oficial superior na 
Polícia Militar e graduação 
acadêmica na Universi-
dade Federal do Paraná, 
no Exército Brasileiro e 
também na Universidade 
Federal de Minas Gerais, 
o novo superintendente 
recebeu mais de 10 conde-
corações ao longo de sua 
carreira.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO
ENGMOLD CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. torna público que irá requerer 
ao IAT, a Renovação da Licença de Operação para INDÚSTRIA DE PRÉ 
- MOLDADOS instalada na RODOVIA DA UVA, Nº 47 - KM 01 - CO-
LOMBO - PARANÁ.

SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA
Fernando Alessi torna público que irá requerer ao IAT-Instituto Água e Terra 
a Licença Simplificada
para SILESA SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA. CNPJ: 
78.559.929/0001-42 a ser implantada na Rua Luciano Guimarães de Gracia, 
217 Bairro: Abranches, Curitiba (PR)
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Programa Municipal de 
Educação traz melhorias para as 
instituições de ensino de Colombo

Símbolo do autismo já pode ser impresso no RG

Mais de 50 esculturas estarão expostas no Bosque da Uva. Evento contará também com 
feiras gastronômicas e de artesanato

A Escola Municipal Isolina Ceccon foi uma das unidades de ensino restaurada pelo programa

Remessa de documentos pode ser feita pelos sistemas online da Polícia Civil, trazendo mais 
agilidade e facilidade na confecção do documento

O dia 2 de abril é conhecido como 
o Dia Mundial da Conscientização 
do Autismo, data que foi criada pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) com o objetivo de levar 
informação à população e reduzir 
a discriminação e o preconceito 
contra os indivíduos que apre-
sentam o Transtorno do Espectro 
Autista (TEA).

No Paraná é possível emitir o 
Registro Geral com identificação 
de pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista, bastando agendar 
atendimento para a emissão da 1ª 
via do documento. Se a pessoa já 
possui o RG, a solicitação deverá 
ser feita de forma online. Símbolos 
de deficiência auditiva, visual, fí-
sica e intelectual também poderão 
ser inseridos nesse serviço pelo site: 

Escolas e CMEIS recebem 
investimentos para melhorias 
na infraestrutura e fachada 
das instituições

O Programa Bem MAIS 
Educação está trazendo sig-
nificativas mudanças para a 
história da Educação do mu-
nicípio, com investimentos 
e ações importantes, visando 
atender todas as instituições 
da rede municipal de ensino.

Nas últimas semanas, Cen-
tros Municipais de Educação 
Infantil e Escolas Municipais 
ganharam cara nova e melho-
rias, garantindo um ambiente 
mais agradável para os pro-
fissionais e estudantes.

De acordo com o vice-pre-
feito e secretário Municipal 
de Educação, Professor Al-
cione, o Programa Bem MAIS 
Educação tem o objetivo de 
promover excelentes investi-
mentos na infraestrutura das 
instituições e aperfeiçoamen-
to dos profissionais que atuam 
no município, com formações 
em diferentes áreas e temas. 
“O Bem MAIS Educação é 
mais um sonho do plano de 
governo que colocamos em 
prática. Em pouco tempo 
veremos uma revolução na 
educação de nossa cidade”.

Na Escola Municipal Isolina 
Ceccon foi realizada a restau-
ração de piso e contrapiso, co-
locação de manta no telhado 
e a troca de portas de salas. 
Neste mês de abril, está pre-
visto no calendário de obras 
e investimentos do Programa 
em mais instituições.

Os serviços de pintura de fa-
chada, área externa e interna 
já estão concluídos em alguns 

www.policiacivil.pr.gov.br.
Na manhã da última terça-feira, a 

servidora pública Luana Caroline 
Claucio Serafim esteve no Posto 
de Identificação da Regional do 
Osasco para fazer a primeira via 
do RG da filha Júlia e do filho 
Nicholas.

“Esse serviço facilitará demais. 
Meus dois filhos são autistas e em 
todos os lugares que vamos preciso 
andar com os laudos médicos para 
comprovar o TEA. Com a inclusão 
do símbolo no documento, basta 
apresentarmos, sem constranger as 
crianças e até mesmo nós familia-
res, além de evitar filas em locais 
com aglomerações, já que pode 
ser um gatilho para uma eventual 
crise”, destacou Luana.

Para emissão da 1ª via do RG 

CMEIS e outros iniciaram as 
obras entre o final de março e 
neste início do mês de abril.

Nos CMEIS, Pequenos Bri-
lhantes e Tia Didi, a pintura 
das áreas interna e externa 
foram finalizadas e a infraes-
trutura de toda a instituição 
ganhou cara nova

Mais do que os investimen-
tos em infraestrutura, o Pro-
grama Bem Mais Educação 
destinará recursos também 
para a aquisição de novos 
equipamentos e materiais 
de atualização da estrutura 
pedagógica municipal. Neste 
momento, estão sendo distri-
buídos 300 computadores de 
mesa, 200 notebooks e 62 
mesas interativas.

Além disso, foi feita a 
contratação de internet de 
200 megabytes para todas as 
unidades de ensino, novos 
mobiliários, baús literários, 
materiais de suporte pedagó-
gico que contemplarão áreas 
como a língua estrangeira 
(inglês), educação financeira 
e educação para o trânsito. 
Por fim, a prefeitura anunciou 
que também foram adquiridos 
mais sete ônibus escolares 
que entrarão em circulação 
ainda no primeiro semestre 
de 2022.

“Os investimentos não serão 
só na estrutura física, mas 
também no pedagógico, na 
estrutura de materiais, in-
ternet, computadores, livros 
de chamada on-line, telas 
interativas, enfim, nós vamos 
dar um passo expressivo para 
a educação de Colombo”, 
completou o secretário de 
educação.

Terra de Gigantes: dinossauros ficarão expostos 
no Bosque da Uva a partir deste sábado

com identificação é necessário 
comparecer no dia, hora e local in-
formados durante o agendamento, 
portando a certidão de nascimento, 
Registro Geral da mãe, pai ou 
responsável legal e o laudo médi-
co comprovando o Transtorno do 
Espectro Autista.

Buscando facilitar e adiantar 
ainda mais esse processo, o envio 
de documentos pode ser feito 
de maneira online. Para incluir 
o símbolo de laço colorido no 
documento, basta anexar o laudo 
médico de forma online por meio 
do site www.policiacivil.pr.gov.br, 
na aba “documentos”. 

O diretor do Instituto de Iden-
tificação do Paraná, Marcus Mi-
chelotto, afirma que o serviço era 
muito demandado por esse público. 
“Agora, quem já tem RG no Paraná 
não precisa mais levar o filho com 
autismo ao posto de identificação, 
assim como pessoas com deficiên-
cia também podem ser poupadas 
do atendimento presencial”, diz.

Observações de saúde sobre 
doenças, deficiência e tipagem 
sanguínea também podem ser 
incluídas no RG, além de outros 
documentos de uso cotidiano do 
cidadão, como Título de Eleitor, 
CPF, numeração da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, 
Certificado militar, CNH; números 
de NIS/PIS/Pasep.

A Prefeitura de Colombo, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio, Turismo e 
Trabalho, está trazendo para a 
cidade a mega exposição de di-
nossauros “Terra de Gigantes”, 
que conta com 54 esculturas do 

artista Jonas Corrêa.
As esculturas poderão ser vi-

sitadas pelo público a partir do 
próximo sábado 9 de abril, até 
o dia 18, no Bosque da Uva. A 
entrada para o evento é gratuita! 

Além da atração, o público po-

derá desfrutar também de uma 
deliciosa feira gastronômica 
e de artesanato, além de food 
trucks que estarão atendendo 
na região.

A exposição contará também 
com um Estacionamento Soli-
dário. As famílias que estacio-
narem seus carros dentro do 
Parque poderão contribuir com 
1 Kg de alimento não perecível, 
produtos de higiene e limpeza, 
roupas e brinquedos em boas 
condições, com as doações 
sendo destinadas para entidades 
de caridade de Colombo.

Os portões serão abertos das 
09h às 17h durante os dez dias 
da exposição. O Bosque da Uva 
fica na rua Marechal Floriano 
Peixoto, n° 8.771.

Siga-nos nas redes sociais
                 FB/JORNALDECOLOMBO 
                                 @JORNALDECOLOMBO

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Toho Laboratório Industrial de Cosméticos e Alimentos Nutricionais Ltda., 
CNPJ 73.386.963/0001-49 torna público que recebeu do IAT, a Renovação da 
Licença de Operação para a atividade de Fabricação de cosméticos, perfumaria 
e alimentos naturais, instalada à Rodovia do Uva, 3542, Jardim Arapongas, 
Colombo/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Terra Brasilis Sabonetes e Cosméticos Ltda., CNPJ 07.467.266/0001-98 
torna público que recebeu do IAT, a Renovação da Licença de Operação para 
a atividade de Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal, instalada à Rodovia BR 116, 14, Barracão 2, Atuba, Colombo/PR.
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CBF divulga datas e horários 
da 3ª fase da Copa do Brasil

Jogos Escolares se iniciam em Colombo

No dia de abertura das inscrições, a Superintendência Geral de Esportes fará uma live 
para esclarecer as dúvidas sobre o programa

Athletico, Azuriz e Coritiba são os representantes do estado na competição nacional

Os secretários da Educação e de Esportes, Professor Alcione e José Aparecido Gotardo, participaram da abertura da competição

Na manhã da última segunda-
-feira (4), a Secretaria Municipal 
de Esporte, Cultura, Lazer e 
Juventude deu início aos Jogos 
Escolares de Colombo – Edição 
2022, após dois anos parados 
devido à pandemia.

Nesta edição estão inscritas 
21 escolas estaduais nas mo-

Na noite da última ter-
ça-feira (5), a Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
(CBF) divulgou a tabela 
detalhada da terceira fase 
da Copa do Brasil. Ao todo, 
três times paranaenses 
seguem na disputa pela 
taça: Athletico, Azuriz e 
Coritiba.
Os clubes já haviam sor-

teado os adversários e os 
mandos de campo em um 
sorteio prévio e agora a 
entidade divulgou a tabela 
detalhada com os jogos de 
ida de mais uma fase da 
competição.
O Azuriz, clube de Ara-

pongas  e  mais  jovem 
equipe presente no torneio, 
enfrentará o Bahia fora 
de casa, em jogo que será 
realizado no dia 19 de abril, 
no Estádio Fonte Nova, em 
Salvador.
Já a dupla Athletiba joga 

no dia seguinte, na quar-
ta-feira, 20 de abril. A 
equipe rubro-negra faz o 
seu primeiro jogo fora de 
casa contra o Tocantinó-
polis, em Palmas. O jogo 
está marcado para às 19h e 
será realizado no Estádio 
Nilton Santos.
Enquanto isso, o Coritiba, 

campeão paranaense nesta 
temporada, fará um duelo 
de primeira divisão e re-
ceberá o Santos, às 19h30, 

dalidades de futsal, voleibol, 
basquetebol, handebol, atletis-
mos e xadrez, nas categorias 
masculinas e femininas.

Na solenidade de abertura, que 
aconteceu no Ginásio Municipal 
de Esportes Leandro Alberti, es-
tiveram presentes para o pontapé 
inicial, o vice-prefeito e secretá-

no Estádio Couto Pereira.
A Copa do brasil reúne 32 

times nesta fase, dos quais 
16 se classificam para as 
oitavas. Além da possibi-
lidade de levantar um dos 
troféus mais cobiçados 
do país, a classificação 
garante R$ 3 milhões para 
as equipes que avançarem 
às oitavas.
O Athletico foi campeão 

do torneio em 2019 e che-
gou à final em outras duas 
oportunidades: em 2013 
e 2021, quando perdeu o 
título para o Flamengo e 
para o Atlético-MG res-
pectivamente.
Já o Coritiba nunca foi 

campeão da Copa do Brasil, 
mas chegou bem perto em 
duas oportunidades. Em 
2011, acabou perdendo a 
grande decisão para o Vasco 
da Gama e no ano seguinte 
foi derrotado pelo Palmei-
ras na disputa pelo título.
Já o Azuriz faz a sua 

primeira participação na 
competição e, até o mo-
mento, vem sendo a equipe 
sensação da Copa do Brasil 
neste ano. Fundado em 
2018, o time teve uma rá-
pida ascensão nos torneios 
estaduais e neste ano fez a 
sua estreia no torneio, avan-
çando nas duas primeiras 
fases e chegando como o 
azarão da competição.

Inscrições para o Geração Olímpica e 
Paralímpica iniciam em 11 de abril

rio de Educação, Professor Al-
cione, e o secretário de Esportes, 
José Aparecido Gotardo.

Os jogos estão sendo realiza-
dos ao longo de toda a semana 
nos ginásios do Guaraituba, 
Osasco, Rio verde e Bosque da 
Uva, nos períodos da manhã e 
tarde.

As inscrições para os pro-
gramas Geração Olímpica 
e Paralímpica 2022 serão 
abertas no dia 11 de abril, a 
partir do meio-dia, após uma 
live para esclarecer dúvidas. 
O prazo de inscrição seguirá 
até dia 21, às 23h59.

Os interessados já podem 
consultar o regulamento 
divulgado pela Superinten-
dência Geral do Esporte, no 
qual constam todas as infor-
mações necessárias para se 
candidatar. O programa do 
Governo do Estado concede 
bolsa-auxílio (financiadas 
pela Copel) para técnicos 
e atletas, desde os atletas 
iniciantes até os de alto 

rendimento.
A live ocorrerá no mesmo 

dia de abertura das inscri-
ções, a partir das 10h, no 
canal da Paraná Esporte no 
YouTube, com apresentação 
da equipe administrativa do 
Geração, que terá foco no 
regulamento.
O processo é aberto a todos 

os interessados e será permi-
tida apenas uma inscrição 
por categoria, sem possibili-
dade de troca após a inscrição 
ser realizada. Em caso de 
inscrições duplicadas, ambas 
serão desconsideradas.
Confira as categorias e o 

valor da bolsa concedida em 
cada uma:

- Formador Escolar: valor 
mensal de R$ 200,00;

- Técnico Formador Es-
colar: valor mensal de R$ 
350,00;

- Estadual Olímpico (EAD): 
valor mensal de R$ 500,00;

- Estadual Paralímpico 
(EAD): valor mensal de R$ 
500,00;

- Técnico (EAD): valor 
mensal de R$ 850,00;

- Nacional: valor mensal de 
R$ 1.000,00;

- Internacional: valor men-
sal de R$ 1.500,00; e

- Medalhista: valor mensal 
de R$ 3.000,00.

Em 2021, o Geração Olím-
pica e Paralímpica celebrou 
sua 10ª edição. Hoje, o 
programa é considerado o 
maior de bolsa-atleta no país, 
conforme pesquisa realizada 
pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) e divulgada 
na Revista Latino-Americana 
de Estudos Socioculturais do 
Esporte.

O programa investe anual-
mente mais de R$ 4,75 
milhões, com o patrocínio 
exclusivo da Copel, em cerca 
de 1.250 bolsas para atletas e 
técnicos vinculados a institui-
ções paranaenses (federações 
e escolas), atendendo desde 
jovens promessas a estrelas 
de renome internacional.
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Nova linha de ônibus fará conexão direta entre Fazenda Rio Grande e Araucária

Prefeito de Itaperuçu é atropelado durante 
comemoração de título do Coritiba

Nova linha atende uma demanda antiga dos usuários e busca desafogar o ônibus que liga 
Fazenda Rio Grande – Direto

Prefeito comemorava o título estadual do Coritiba em Rio Branco do Sul e foi atropelado após 
uma discussão sobre futebol

O prefeito de Itaperuçu, Nenéu 
Artigas (PDT), foi socorrido em 
estado grave na noite do último 
domingo (3) após ter sido atro-
pelado por uma caminhonete 
enquanto comemorava o título 
estadual conquistado pelo Cori-
tiba mais cedo na mesma data.

Informações preliminares de 
amigos e socorristas dizem que 
o prefeito acompanhou a partida 
no Estádio Couto Pereira e que 
depois foi até uma distribuidora 

Atendendo uma demanda an-
tiga dos moradores de Fazenda 
Rio Grande e Araucária, na Re-
gião Metropolitana de Curitiba 
(RMC), a partir da próxima 
segunda-feira (11) a linha L11 

de bebidas em Rio Branco do 
Sul, na Região Metropolitana 
de Curitiba.

Em entrevista ao Portal Banda 
B, o bombeiro Eduardo Bon-
fim afirmou que a situação 
do prefeito era gravíssima no 
momento em que foi socorrido, 
pois ele foi arremessado contra 
uma estrutura de concreto que 
acabou caindo em sua cabeça.

“A situação é delicada. A ci-
nemática e as lesões aparentes 

Região Metropolitana de 
Curitiba apresenta crescimento 

populacional maior que a capital
mostram que a situação é muito 
grave. Tem vários pontos atin-
gidos no crânio e ele está com 
fraturas no tórax”, relatou o 
socorrista ao Portal Banda B.

De acordo com a Polícia Civil, 
o suspeito de ter cometido o 
atropelamento seria um em-
presário e amigo do prefeito, 
que cometeu o crime após uma 
discussão por conta de futebol.

Pouco depois da discussão, 
o empresário teria deixado o 
estabelecimento e acelerado 
com uma caminhonete contra 
o prefeito, que acabou sendo 
prensado contra o muro que 
ruiu em sua cabeça.

A caminhonete utilizada no 
crime foi abandonada em Al-
mirante Tamandaré e o suspeito 
de ter cometido o atropelamento 
se apresentou à Polícia Civil 
na última terça-feira (5), sendo 
encaminhado ao Complexo 
Médico-Penal de Pinhais.

Já Nenéu Artigas foi encami-
nhado em estado grave para o 
Hospital Evangélico Macken-
zie, em Curitiba, onde ainda 
está internado na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) em 
estado grave.

A Região Metropolitana de 
Curitiba está em constante cresci-
mento. De acordo com dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), de 2011 a 2020, 
a RMC ganhou mais de 254 mil 
novos moradores. 

O aumento populacional da Re-
gião Metropolitana de Curitiba foi 
de 17% na última década, passando 
de 1.490.812 para 1.745.265 habi-
tantes, enquanto que a expansão de 
Curitiba foi menor, de 1.764.541 
para 1.948.626. 

Uma das cidades limítrofes da ca-
pital que ganhou novos habitantes 
foi Araucária, com 20,8%, mos-
trando assim que a RMC possui 
uma nova dinâmica de crescimento 
populacional. De acordo com a 
mesma pesquisa, um dos fatores 
que incentivam esse crescimento 
é a saturação dos grandes centros. 

Para a economista Fabiane Alves 
Rubino, além disso, os altos valores 
dos imóveis na capital, também são 
motivos para se procurar outras 
opções. “Se compararmos os anos 
de 2019 para 2020, vamos observar 
um crescimento de 2,9% no valor 
dos imóveis em Curitiba.  Em ju-

nho do ano passado, por exemplo, 
o metro quadrado chegava a R$ 
4.800. Claro que o valor muda de 
acordo com os bairros e quanto 
mais distante da capital, menor o 
valor, porém, quando comparamos 
com a Região Metropolitana essa 
redução é mais atrativa”, explicou. 

Outro ponto, de acordo com 
a arquiteta e urbanista da Pride 
Construtora e Incorporadora, 
Letícia Campos, são as menores 
áreas disponíveis para construção 
na capital. “Temos cada vez mais 
um crescimento verticalizado em 
Curitiba, já que esse não é um 
município com grande extensão 
territorial, limitando assim, as obras 
que buscam grande áreas de lazer, 
por exemplo”, destacou. 

Algo que é unanimidade entre as 
profissionais é que há muito tempo 
a RMC deixou de ser apenas cida-
des dormitórios para se tornarem 
também grandes polos de apoio à 
economia do Estado. Araucária, 
por exemplo, possui um Produto 
Interno Bruto per capita, de R$ 
13.0033,87, ocupando o terceiro 
lugar no ranking de todo o Estado 
do Paraná.

– Terminal Araucária/Terminal 
Fazenda Rio Grande passará a 
fazer a conexão direta entre os 
dois municípios.

Partindo do Terminal de 
Fazenda Rio Grande, a linha 

segue pela Rodovia Régis 
Bittencourt (BR-116) até o 
Campo do Santana, em Curi-
tiba, passando pelo bairro do 
Caximba e conectando com 
Araucária pelo bairro Costeira. 
Depois, segue até o centro de 
Araucária tendo como ponto 
final o Terminal Central de 
Araucária.

Segundo o diretor-presidente 
da Comec, Gilson Santos, a 
linha é uma conexão inédita 
para os moradores da região e 
cria uma alternativa que busca 
diminuir o número de usuários 
da linha F03 – Fazenda Direto.

“Uma das principais linhas do 
sistema metropolitano hoje é 
a F03, que faz conexão com o 
Terminal do Pinheirinho. Nos 
horários de pico temos ônibus 
saindo de dois em dois minutos 
nesta linha. Uma demanda 

extremamente alta e que está 
quase no seu limite. Sabemos, 
porém, que muitos destes 
usuários vão até o Pinheirinho 
para fazer a conexão com as 
linhas de Araucária e nosso 
objetivo é desviar este fluxo 
de passageiros, criando uma 
ligação direta entre os dois 
municípios”, destaca.

Santos explica que a demanda 
foi identificada por meio da 
pesquisa de origem e destino 
contratada pela Comec em 
2021 e realizada pela Funda-
ção de Estudos e Pesquisas 
Socioeconômicos – Fepese. 
“Este foi um amplo e impor-
tante estudo que contratamos e 
que começa a dar os primeiros 
resultados. Quem ganha é a 
população que passa a contar 
com novas opções e conexões. 
Outros estudos estão em an-

damento com base nos dados 
apresentados pela Fepese e em 
breve outras mudanças deve-
rão ser anunciadas”, garante.

Com tarifa de R$ 4,75 pelo 
Cartão Metrocard e de R$ 5,50 
em dinheiro, a operação será 
realizada por duas empresas: 
Leblon Transporte e Arau-
cária. As partidas serão nos 
horários de pico e apenas nos 
dias úteis.

Nos primeiros dias de ope-
ração a Comec, órgão do 
Governo do Estado do Para-
ná que faz o gerenciamento 
do transporte metropolitano, 
acompanhará a demanda de 
usuários por meio de seus fis-
cais para realização dos ajustes 
necessários, havendo possi-
bilidade inclusive de reforço 
nos horários, dependendo da 
demanda apresentada.
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Jornal de Colombo promove o 1º Café com 
Negócios para empresarias Colombenses

Encerrando as atividades come-
morativas do Mês da Mulher, o 
Jornal de Colombo promoveu, na 
última quinta-feira (31), a primeira 
edição do Café com Negócios com 
o objetivo de enaltecer a atuação 
das mulheres colombenses e va-
lorizar as suas histórias.

O encontro contou com uma 
apresentação cultural realizada 
pelo violoncelista Lucas da Paz, 
uma palestra com a advogada Thai-
nara Elias, do escritório Cristiano 
J. Baratto & Advogados e Asso-
ciados, e uma roda de negócios 
entre as empresárias do município, 
fortalecendo a integração entre 
as convidadas com o objetivo de 
estimular o empreendedorismo 
feminino em Colombo.

Além disso, foi recepcionada 
a administradora de consórcios 
Ademicon, a Frank Engenharia 
de Esquadrias e as novas empresas 
que estão chegando no município. 
Empreendimentos como a Escola 
Adventista de Colombo, a Coo-
perativa de Crédito Cresol e o la-
boratório de medicina diagnóstica 
LabKosop puderam se apresentar 

às dezenas de participantes do 
evento, sendo recebidas de braços 
abertos pela cidade.

Uma das homenageadas na oca-
sião, a empresária Gilcelia Kosop, 
diretora do LabKosop, aproveitou 
a oportunidade para compartilhar 
a sua trajetória.

O evento foi também foi marcado 
pela entrega da 2ª Edição do Prêmio 
Atena. Promovida pelo Jornal de 
Colombo desde 2018, a premiação 
prestigia as mulheres que se desta-
cam com o seu trabalho.

Neste ano, foram homenageadas 
com os prêmios as seguintes per-
sonalidades: Adriana de Souza, 
Procuradora Geral do Município; 
Ana Karina Monteiro, Promotora 
de Justiça; Katiane Fátima Pellin, 
Juíza 2ª Vara Criminal; Elis La-
zarotto, Secretária Municipal de 
Assistência Social; Marilda Gime-
nes Zanoni, Secretária Municipal 
de Saúde; Renatha de Andrade, 
Soldado da ROTAM do 22º BPM; 
Elisabete Vedovatto, Proprietária e 
Agente Delegada do Cartório de 
Registro Civil Vedovatto; Amélia 
Custódio, Servidora da Polícia 

Civil de Colombo; e Sabrina 
Strapasson, Superintendente do 
Hospital São Rafael Arcanjo.

Para a organizadora do evento 
e diretora-presidente do Jornal de 
Colombo, Zoleide dos Santos, o 
encontro serviu não foi só para 
valorizar a atuação feminina no 
município, mas também para 
fortalecer o papel das mulheres 
em Colombo.

“O Café com negócios é para 
homenagear empresárias, que 
escolhemos com muito carinho 
para participar deste momento 
muito especial. Assim como a 
deusa Atena, são grandes, fortes, 
determinadas, seres que buscam 
sempre o melhor com sabedoria e 
justiça. Mulheres empoderadas!” 
ressaltou Zoleide.

O evento contou com o apoio do 

Hospital São Rafael Arcanjo, do la-
boratório LabKosop, do escritório 
Cristiano J. Baratto & Advogados 
e Associados, da Ecomoretti, da 
Ademicon, da Escola Adventista 
de Colombo, da Cooperativa de 
Crédito Cresol, da Frank Enge-
nharia de Esquadrias e também da 
Prefeitura Municipal, através de 
Secretaria de Indústria, Comércio, 
Turismo e Trabalho.

CAFÉ COM NEGÓCIOS
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ENGENHARIA DE ESQUADRIAS

Fotos  – Guilherme Boler

CAFÉ COM NEGÓCIOS
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Biblioteca Pública do Paraná divulga 
programação de abril para crianças

OSGEMEOS promovem 
oficina de desenho para jovens 

de instituições sociais

Quatro oficinas gratuitas estão sendo ofertadas por artistas colombenses. CEU das Artes 
também dispões de atividades esportivas e culturais para todos os cidadãos

Mostra promovida pelos irmãos ficou exposta no MON até o último sábado (3)

Instituição oferece uma série de atividades culturais gratuitas para as crianças, jovens e 
adolescentes

O Museu Oscar Niemeyer 
(MON), em parceria com o Tri-
bunal de Justiça do Paraná (TJPR), 
proporcionou a adolescentes aco-
lhidos em instituições sociais uma 
oficina de desenho ministrada pelos 
artistas OSGEMEOS. A dupla 
formada pelos irmãos Gustavo e 
Otávio Pandolfo construiu uma 
trajetória no mundo das artes com 
o desejo constante de manter-se 
acessível ao grande público.

Participaram 20 adolescentes, 
entre 14 e 18 anos, acolhidos nas 
instituições Lar Infantil Sol Amigo, 
Associação Encontro com Deus, 
Unidade Acolhimento Institucio-
nal Santa Felicidade, Lar Batista 
Esperança, Fundação Iniciativa, 
Fundação Solidariedade (Campo 
Magro) e Casa de Passagem Irmã 
Severina Seraglio (Almirante 
Tamandaré).

“Esta frutífera parceria entre 
o Museu Oscar Niemeyer e o 
Tribunal de Justiça do Paraná 
ratifica a vocação do MON como 
espaço democrático da cultura”, 
disse a diretora-presidente do 
Museu, Juliana Vosnika. “Maior 

A Biblioteca Pública do 
Paraná (BPP) divulgou nes-
ta semana a programação 
cultural para crianças no 
mês de abril. As atividades 
incluem novas edições dos 
projetos Cine Pipoca, Aven-
turas Literárias e Sábado 
Lúdico, além de sessões 
diárias de contação de his-
tórias e encontros semanais 
de jogadores de RPG.
Diariamente é realizada 

a Hora do Conto, sessão 
de contação histórias e 
atividades sobre os temas 
apresentados. De 4 a 9 de 
abril será apresentada a 
obra “Mário”, de Bartolo-

museu de arte da América Latina, 
hoje com mais de 14 mil obras 
em seu acervo, o MON é plural 
e inclusivo e promove o diálogo 
constante entre o público e a arte. 
Ao realizar uma oficina artística 
com OSGEMEOS, o Museu ajuda 
a promover a individualidade e a 
autoestima destes adolescentes, 
sugerindo perspectivas para um 
futuro mais promissor.”

Para os artistas, o momento da 
oficina reforça a filosofia que de-
fendem, de que todo mundo nasce 
com talento. “O importante é ter a 
oportunidade. Acredito que todo 
mundo aqui tem aquela portinha 
que abriga o talento, guardado”, 
disse Otávio. “Dá vontade de 
ficar o dia inteiro aqui com eles, 
desenhando”, comentou Gustavo. 

Para quem participou da atividade 
foi uma oportunidade de conhecer 
melhor a dupla de artistas, con-
forme relata uma adolescente: “É 
muito emocionante porque a gente 
se encanta muito pela arte. É muito 
bonito ver as pessoas se dedicando 
ao trabalho que elas têm”, disse 
uma das participantes da oficina.

meu Campos de Queirós, 
com contação de história e 
mediação literária.
Já entre os dias 11 e 16, o 

livro da semana será “Todos 
os Patinhos”, de Christian 
Duda e Julia Friese, que 
apresentarão propostas 
artísticas para conhecer 
histórias por meio da arte.
Dos dias 18 a 23, o livro 

“Vizinho, Vizinha”, de Gra-
ça Lima, Mariana Massarani 
e Roger Mello será a obra 
da semana para contação 
de história e mediação li-
terária.
Por fim, entre 25 e 30 de 

abril, o livro “Catando Pio-

Oficinas gratuitas são ofertadas para a população colombense

lhos, Contando Histórias”, 
de Daniel Munduruku e 
Maté trará para os partici-
pantes propostas artísticas 
para conhecer histórias por 
meio da arte.
As sessões são realizadas 

de segunda a sexta-feira, às 
11h e 15h e aos sábados, a 
partir das 11h.
Já o Cine Pipoca será rea-

lizado no dia 20 de abril, às 
14h30, com a exibição do 
filme “Coração de Tinta: 
O Livro Mágico”. Além 
da apresentação da obra 
cinematográfica, também 
será feita a distribuição de 
pipoca para o público par-
ticipante.
Nos dias 9 e 23, das 11h30 

às 13h será realizado o Sá-
bado Lúdico, evento para 
crianças de 6 a 12 anos, 
voltado para o aprendizado 
de RPG, card games e jogos 
de tabuleiro
Semanalmente, os jogado-

res de RPG também têm um 
encontro na BPP. O evento 
é aberto para a toda a co-
munidade e será realizado 
nos dias 9, 16, 23 e 30, das 
14h às 20h.
Todas as atividades são 

presenciais e gratuitas. Mais 
informações pelos telefones 
(41) 3221-4980 / 4962.

Criada com o objetivo de apoiar a 
classe artística durante o período da 
pandemia de Covid-19, a Lei Aldir 
Blanc viabilizou em Colombo o 
atendimento de 152 artistas locais, 
por meio do Edital da Prefeitura 
Municipal de Colombo realizado 
através do Departamento de Cul-
tura da Secretaria Municipal de Es-
porte, Cultura, Lazer e Juventude.

Além de um socorro financeiro 
aos artistas durante a pandemia, 

este edital gerou para a cidade 
237 oficinas, 23 shows, livros, 
pesquisas, inventários e vários 
outros produtos culturais nas áreas 
de teatro, música, dança, cinema, 
artes plásticas, artesanato, artes 
visuais, produções de conteúdos 
áudio visuais como cinema, ofici-
nas de formação na área cultural, 
entre outros.

As oficinas acontecerão nas 
escolas, CMEI, Ginásios de Es-

Siga-nos nas redes sociais
                        FB/JORNALDECOLOMBO 
                                  @JORNALDECOLOMBO

portes, CEU das Artes, Bibliotecas, 
Museu, Casa da Cultura, Centros 
de Convivências e outros espaços 
alternativos.

Inicialmente estão sendo dispo-
nibilizadas quatro oficinas: Arte 
em Cerâmica, Capoeira, Breaking 
Dance e Produção de Livros Ar-
tesanais.

Na oficina de Arte em Cerâmica, 
os participantes aprenderão téc-
nicas básicas de cerâmica, como 
amassar e preparar a argila, abrir 
placas com rolinho onde poderão 
fazer peças estilo livre de decora-
ção, aplicar desenhos com moldes 
e pinturas com engobe. Cada 
participante deverá trazer avental e 
toalhinhas para limpar as mãos e as 
peças poderão ser levadas para casa 
depois de preparadas na oficina.

Esta atividade é a contrapartida 
da artista plástica e ceramista 
Shizuka Eliane Kashima. Serão 
disponibilizadas 15 vagas nesta 
oportunidade, que será realizada 
na Chácara Shizen, localizada na 
rua Pedro Baggio,14, no bairro 
Santa Gema. Você pode efetuar 

sua inscrição através do seguinte 
endereço eletrônico: https://forms.
gle/uTv1sg1UQyynWrMW8.

Já na oficina de capoeira, serão 
apresentadas as técnicas e carac-
terísticas do esporte, com apren-
dizado sobre maculelê, samba de 
roda e oficina de confecção de ins-
trumentos musicais pedagógicos. 

Serão ofertadas 50 vagas para os 
moradores de Colombo e a oficina 
será ministrada no Centro Cultural 
Sonho de Liberdade, localizado 
na Rua João Bonetti, 438, no 
Atuba. Para fazer sua inscrição é 
só acessar o site: https://forms.gle/
jDSfNHw9whDqHrDY9.

Na Oficina de Breaking serão 
apresentados os principais fun-
damentos da dança, introdução 
do Breaking na comunidade e as 
oportunidades que a arte e a dança 
trazem para os praticantes. São 
ofertadas 20 vagas nesta oportu-
nidade, que será promovida no 
CEU das Artes de Colombo. As 
inscrições podem ser feitas através 
do endereço https://forms.gle/
ESegqzFHQxCGKaPt9.

Por fim, a oficina de produção 
de livros artesanais vai trabalhar 
com a literatura criativa e literatura 
cartonera. O resultado das oficinas 
será reunido para a produção de 
um vídeo e um livro cartonero 
reunindo a produção dos partici-
pantes, sendo disponibilizado em 
PDF na internet.

São ofertadas 40 vagas para 
a oficina, que será realizada na 
Biblioteca Pública Municipal Rui 
Barbosa, no centro de Colombo. 
As inscrições podem ser feitas 
através do site https://forms.gle/
ev32od1CViwuek6U7.

CEU DAS ARTES
Além de todas as oficinas ofere-

cidas pelos artistas colombenses, 
o CEU das Artes também promo-
ve aulas e atividades esportivas 
e culturais gratuitas para toda 
a comunidade. São oferecidas 
aulas de ginástica, pilates, futsal, 
capoeira, muay thai e xadrez.

Informações sobre o horário 
das aulas e inscrições podem 
ser retiradas pelo telefone (41) 
3666-8970.
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Documento jesuíta raro é a nova 
atração do Museu Paranaense

MON volta a promover 
mediações e oficinas artísticas 

presenciais; veja a agenda

Apresentações tiveram como público pessoas que geralmente não têm acesso a teatros

Atividades são retomadas após mais de dois anos de interrupção devido à pandemia

É a primeira vez que o documento raro será exposto no Paraná

Após dois anos de interrupção 
devido à pandemia, o Museu Oscar 
Niemeyer (MON) volta a promover 
mediações e oficinas artísticas pre-
senciais. A retomada teve início no 
dia 6 de abril, com a atividade “Labo-
ratório de Experiências: Giz Pastel 
Oleoso”. No dia 20, acontecerá a 
oficina “Captador de Dimensões: 
Oficina de Caleidoscópio”.

As oficinas serão sempre na 
primeira e na terceira quarta-feira 
de cada mês, com duas sessões de 
1h30 da mesma atividade, sendo 
uma às 13h30 e outra às 15h30. Para 
participar não é necessário inscrição 
prévia. Basta chegar ao MON meia 
hora antes do início da atividade, 
retirar os ingressos na bilheteria e 
dirigir-se até o Espaço de Oficinas 
no subsolo. As vagas serão preen-
chidas por ordem de chegada e serão 
atendidas até 30 pessoas por sessão.

As oficinas oferecem aos visitantes 
um espaço de criação e experimen-
tação. O repertório de propostas, em 
constante atualização, conta com 
ações relacionadas às exposições em 
cartaz ou ao trabalho de artistas que 
possuem obras no acervo do MON.

As atividades são pensadas para 
crianças a partir dos 5 anos (sempre 
acompanhadas de um responsável) 

Um manuscrito atribuído 
aos jesuítas encontrado em 
1703 numa arca da Igreja de 
São Francisco de Curitiba, 
localizada na atual Praça João 
Cândido, Centro Histórico da 
capital, estará em exposição 
no Museu Paranaense (Mupa) 
a partir desta quinta-feira (07), 
até 8 de maio de 2022. Será a 
primeira vez que o manuscrito 
será exposto no Paraná.

Composto por uma coleção 
de receitas preparadas pelos 
jesuítas, o documento estará 
disponível para visitação na 
sala Lange de Morretes de terça 
a domingo, das 10h às 17h. A 
entrada é gratuita.

No dia 07 de abril, às 19h, o 
Mupa promove a mesa-redonda 
“Formulário médico jesuíta: 
o documento histórico em 
debate”. Estarão presentes a 
historiadora e chefe da Seção 
de Obras Raras da Biblioteca 
de Manguinhos da Fiocruz, 
Maria Claudia Santiago, e a 
historiadora Heloisa Meireles 

e buscam ampliar a vivência dos 
visitantes no espaço museológico, 
além de gerar experiências que 
contribuem com a sensibilidade e 
a criatividade. Desde o início da 
pandemia, o MON realizou 45 ofi-
cinas artísticas virtuais, que podem 
ser acessadas no Canal do YouTube 
da instituição.

As visitas mediadas para público 
espontâneo serão retomadas no dia 
13 de abril, a partir das 15h. Neste ho-
rário e local, a equipe do Educativo 
do MON irá conduzir os visitantes 
na exposição “Afinidades”, mostra 
que reúne 20 artistas paranaenses – 
ou com forte ligação com o Estado. 
Para participar, basta preencher o 
formulário online no site do MON 
e comparecer ao Museu com 15 
minutos de antecedência; o ponto 
de encontro fica em frente à Sala 7.

Já no dia 27 de abril, às 15h, a 
mediação será na exposição “África, 
Expressões Artísticas de um Conti-
nente”. Fazem parte da exposição 
máscaras, esculturas, bustos e cabe-
ças de bronze, miniaturas metálicas, 
objetos do cotidiano e instrumentos 
musicais. As obras têm origem em 
países como Costa do Marfim, Mali, 
Nigéria, Camarões, Gabão, Angola, 
entre outros.

Gesteira.
O público terá a oportunidade 

de conhecer mais detalhes so-
bre o documento por meio de 
análises recentes, com base no 
recém-publicado livro “Formu-
lário médico: manuscrito atri-
buído aos jesuítas e encontrado 
em uma arca da Igreja de São 
Francisco de Curitiba”.

Para participar não é necessá-
rio inscrever-se previamente. 
A liberação dos lugares será 
a partir de 18h30, por ordem 
de chegada, até completar a 
capacidade do local.

Já durante o período de 08 de 
abril até 06 de maio acontece 
uma visita mediada pelas edu-
cadoras do Mupa, incluindo 
a ida à Praça João Cândido, 
que fica à frente do museu, e 
é o local onde o formulário 
médico jesuíta foi encontrado. 
A visita trará informações 
técnicas e aprofundadas sobre 
o documento, o contexto da 
época em que foi produzido e 
as recentes pesquisas feitas pelo 

Pessoas em situação de rua ganham 
espetáculo do Festival de Teatro de Curitiba

Departamento de Arqueologia 
do Museu Paranaense. 

A constituição de uma medi-
cina no contexto colonial da 
América portuguesa se deu, 
em grande medida, por meio 
de trocas e apropriações cul-
turais dos sujeitos históricos 
que compunham o território 
naquela época: colonizadores 
e colonizados. O manuscrito 
atribuído aos jesuítas permite 
uma reflexão sobre esses movi-
mentos, que dizem respeito não 
apenas à produção e registro de 
conhecimento, mas também à 
ocupação de espaço e formação 
de imaginários. 

Na coleção de receitas medi-
cinais preparadas pelos jesuí-
tas, cada uma traz a dose dos 
ingredientes que a compõem, 
modos de preparo, indicações 
e maneiras de administrá-la. 
Ali estão transcritas instruções 
para várias doenças, como a 
varíola, sífilis e tuberculose ou 
ainda para incômodos que na 
época afetavam os habitantes 
da Colônia – como azia, impo-
tência, cólicas ou dor de dente. 
O documento, considerado raro, 
está salvaguardado atualmente 
na Biblioteca de Manguinhos 
– Icict/Fiocruz e é reconheci-
do pela Unesco no programa 
Memória Mundo. 

As atividades e a exposição in-
tegram a programação geral do 
Programa Público “Se enfiasse 
os pés na terra: relações entre 
humanos e plantas”, que segue 
com atividades e ações gratui-
tas até maio de 2022 e busca 
refletir, através de diferentes 
perspectivas culturais, artísticas 
e científicas, a correlação entre 
humanidade e natureza.

O Festival de Teatro de Curitiba 
vem promovendo em sua atual 
edição apresentações culturais 
para uma plateia especial: cerca 
de 100 pessoas em situação de 
rua puderam viver um dia dife-

rente, com arte e alegria.
A ação aconteceu embaixo 

do viaduto do Colorado e ao 
lado da Casa de Passagem So-
lidariedade, onde funciona um 
novo ponto do Mesa Solidária, 

programa da prefeitura da capital 
que oferece refeições gratuitas à 
população em risco social.

A apresentação teatral teve 
como público pessoas que geral-
mente não têm acesso a teatros. 
“Trouxe alegria para a gente e 
era o que precisávamos. Eu amo 
arte”, afirma Paulínia, uma das 
espectadoras.

O artista circense Eduardo Ste-
fano Zanquetti, do Circo Hartyn, 
pela primeira vez se apresentou 
para um público formado apenas 
por pessoas em situação de rua. 
Uma experiência gratificante, 
segundo ele. “A alegria e o circo 
não estão apenas dentro de uma 
lona. Estão em qualquer lugar. 
Foi emocionante. O público 
estava com energia total e con-
tagiante”, afirma.

Para o artista Vitor Vinicius 
Gregório da Silva, do Circo Vit-

taly, oferecer arte a esse público 
representou uma experiência 
única. “Você não sabe qual a his-
tória da vida deles, se perderam 
pai, mãe, ou caíram nas drogas 
— situações a que qualquer um 
está sujeito. Ninguém é melhor 
que ninguém nesse mundo. E 
quando vem alguém e os trata 
de igual para igual, para eles 
é muito gratificante e para nós 
também”, destaca.

Segundo Vitor, a plateia do 
Mesa Solidária se mostrou mais 
receptiva e sorridente compa-
rada ao público que frequenta 
espaços fechados. “Ontem, 
fizemos espetáculo no circo para 
um público muito mais vazio 
de alma. As pessoas aqui se 
emocionaram de verdade e nos 
deram valor. A palma é sempre 
um incentivo para o artista e, 
quando você vê essa energia, 

recebe isso e consegue fazer um 
espetáculo ainda mais bonito”, 
destaca.

Emocionado, ele afirma que 
a arte pode transformar a vida 
dessas pessoas. “Eles não que-
riam estar aqui. Para eles, uma 
programação como essa pode 
ser uma inspiração”.

De acordo com a coordenadora 
da Casa de Passagem Solidarie-
dade, Viviane Wengerzynski, a 
ação possibilitou que as pessoas 
tivessem entretenimento, algo 
raro para esse público. “Esses 
momentos são ótimos, pois é 
uma população que não tem 
acesso ao teatro. São excluídos. 
E o festival veio no espaço em 
que eles estão e frequentam. E 
como o espaço é deles, é algo que 
proporcionou um momento que, 
de outra forma, seria difícil que 
tivessem acesso”, complementa.
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A inflação medida pelo Índice 
Geral de Preços – Disponibilidade 
Interna (IGP-DI) subiu 2,37% em 
março, acima do 1,5% verificado 
em fevereiro. O acumulado do 
ano está em 6% e a alta chega a 
15,57% em 12 meses. Em março 
do ano passado, o índice registra-
va inflação de 2,17% e acumulava 
alta de 30,63% em 12 meses.  

Os dados foram divulgados 
na última quarta-feira (6) pelo 
Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV). O IGP-DI indica o 
movimento de preços em toda 
a cadeia produtiva: desde as 
matérias-primas agrícolas e in-
dustriais, passando pelos produtos 
intermediários até os de bens e 
serviços finais.

O coordenador dos índices 
de preços da FGV, André Braz, 
explica que o Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA), que subiu 
2,8% em março, foi impactado 
pelos derivados de petróleo.

“O IPA, índice de maior 
expressão na composição do 
resultado do IGP, recebeu, nesta 
apuração, forte influência dos 
derivados do petróleo, cujos 
destaques foram diesel (de 2,7% 
para 16,86%), gasolina (de 1,71% 
para 12,69%) e adubos ou fertili-
zantes (-5,21% para 7,97%) que 
juntos responderam por 30% do 
resultado do IPA”.

Em fevereiro, o IPA subiu 
1,94%. Por estágios de processa-
mento, a taxa do grupo bens finais 
passou de 1,73% em fevereiro 
para 3,64% em março, sofrendo 
o impacto dos alimentos proces-
sados (de 0,61% para 4,03%). 
O índice de Bens Finais, que 
exclui os alimentos in natura e 
combustíveis para o consumo, 
subiu 2,14% em março, depois 
da alta de 0,91% em fevereiro.

O grupo bens intermediários 
passou de 1,31% em fevereiro 
para 3,19% em março, com o 
avanço do subgrupo combustíveis 
e lubrificantes para a produção 
(de 6,57% para 12,9%). O índi-
ce de bens intermediários (ex), 
calculado com a exclusão de 
combustíveis e lubrificantes para 
a produção, acelerou de 0,42% 
para 1,45% em março.
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Receita Federal prorroga o prazo 
da declaração do imposto de renda

Inflação sobe mais de 
2% no mês de março

Contribuintes poderão fazer sua declaração até o dia 31 de maio de 2022

Aumento foi impulsionado pela alta no preço dos combustíveis 

No estágio das matérias-pri-
mas brutas, a taxa desacelerou, 
variando 1,73% em março, depois 
da alta de 2,76% em fevereiro. 
Ocorreram reduções na variação 
de preço da soja em grão (de 
10,16% para 3,48%), do café em 
grão (de 0,89% para -10,76%) e 
do milho em grão (de 4,92% para 
1,49%). As principais altas foram 
no minério de ferro (-0,10% para 
2,82%), na mandioca (-6,01% 
para 8,63%) e nas aves (0,39% 
para 6,95%).

De acordo com o Ibre/FGV, o 
Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC) variou 1,35% em março, 
após alta de 0,28% em fevereiro. 
Entre as oito classes de despesa 
componentes do índice, sete tive-
ram movimento de acréscimo na 
variação. Foram elas: transportes 
(de 0,07% para 2,51%), habitação 
(de 0,33% para 1,23%), alimen-
tação (de 1,2% para 1,99%), 
educação, leitura e recreação 
(de -0,51% para 0,67%), saúde 
e cuidados pessoais (de -0,12% 
para 0,29%), vestuário (de 0,33% 
para 1,04%) e despesas diversas 
(de 0,08% para 0,39%).

O instituto destaca o compor-
tamento dos preços da gasolina, 
que passou de variação de -1,35% 
em fevereiro para 5,08% em 
março, da tarifa de eletricidade 
residencial  (de -0,73% para 
1,60%), hortaliças e legumes (de 
8,44% para 14,79%), passagem 
aérea (de -4,09% para 3,26%), 
perfume (de -3,00% para 2,60%), 
roupas (de 0,34% para 1,17%) 
e serviços bancários (de 0,06% 
para 0,41%).

Também teve decréscimo na 
variação entre fevereiro e março 
o grupo comunicação, que passou 
de 0,08% para -0,11%, influen-
ciado pela redução na tarifa de 
telefone residencial, que foi de 
-0,41% para -0,83%.

Já o Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC) variou 
0,86% em março, ante 0,38% 
em fevereiro deste ano. Entre os 
componentes do indicador, ma-
teriais e equipamentos passaram 
de 0,28% em fevereiro para 0,5% 
em março, serviços foram de 
1,66% para 0,7% e a mão de obra 
acelerou de 0,25% para 1,21%.

A Receita Federal pu-
blicou no Diário Oficial da 
União da última terça-fei-
ra, 5 de abril, a Instrução 
Normativa nº 2.077, que 
prorroga para 31 de maio de 
2022 o prazo de entrega da 
Declaração de Ajuste Anual 
do Imposto sobre a Renda 
das Pessoas Físicas, da De-
claração Final de Espólio e 
Declaração de Saída Defini-
tiva do País.

O imposto a pagar apurado 
também teve seu vencimento 
adiado para o final do mês 
de maio, mas as restituições 
seguirão o cronograma ante-
rior, sem alteração. As datas 
permitidas para a opção pelo 
débito automático passam a 
ser 10 de maio, para a primei-
ra cota, e até 31 de maio para 
as demais, ou seja, para as 
declarações enviadas após o 
dia 10 de maio, o pagamento 
da primeira cota deverá ser 
realizado com DARF.

A prorrogação visa miti-
gar eventuais efeitos decor-
rentes da pandemia da Co-
vid-19 que possam dificultar 
o preenchimento correto e 
envio das declarações, visto 
que alguns órgãos e empresas 
ainda não estão com seus 
serviços de atendimento to-
talmente normalizados.

No ano passado, a Receita 
também prorrogou o prazo 
de entrega das declarações 
para até 31 de maio, citando 
as dificuldades impostas 
pela pandemia de coronaví-
rus. Em 2020, também por 
conta da pandemia, o prazo 
de entrega da declaração do 
Imposto de Renda foi pos-
tergado, mas para o dia 30 
de junho.

Neste ano, as restituições 
começarão a ser pagas no fim 
de maio e vão até setembro, 
contemplando cinco lotes 
de pagamento, sendo um 
por mês. A estimativa da 
Receita Federal é que sejam 
entregues cerca de 34,1 mi-
lhões de declarações. Quem 
é obrigado a declarar e não o 
fizer, ou enviar fora do prazo, 
terá que pagar multa de, no 
mínimo, R$ 165,74, e, no 
máximo, o correspondente 
a 20% do imposto devido.

É obrigado a declarar o 
imposto de renda em 2022:

- Quem recebeu rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 em 2021. O valor 
é o mesmo da declaração do 
IR do ano passado. O Auxílio 
Emergencial é considerado 
rendimento tributátel;

- Contribuintes que rece-
beram rendimentos isentos, 
não-tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, 
cuja soma tenha sido superior 
a R$ 40 mil no ano passado;

- Quem obteve, em qual-
quer mês de 2021, ganho 
de capital na alienação de 
bens ou direitos, sujeito à 
incidência do imposto, ou 
realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas;

- Quem teve, em 2021, 
receita bruta em valor su-
perior a R$ 142.798,50 em 
atividade rural;

- Quem tinha, até 31 de 
dezembro de 2021, a posse 
ou a propriedade de bens ou 
direitos, inclusive terra nua, 
de valor total superior a R$ 
300 mil;

- Quem passou para a 
condição de residente no 

Brasil em qualquer mês e se 
encontrava nessa condição 
até 31 de dezembro de 2021; e

- Quem teve isenção de 
imposto sobre o ganho de 
capital na venda de imóveis 
residenciais, seguido de 
aquisição de outro imóvel 
residencial no prazo de 180 
dias.

Tanto o preenchimento 
quanto a entrega da decla-
ração podem ser feitas por 
meio do programa gerador 
do Imposto de Renda 2022, 
referente ao ano-base 2021. 
O programa tem versões 
disponíveis para computador 
e celular.

O preenchimento em dis-
positivos móveis, no entanto, 
não pode ser feito em alguns 
casos: contribuintes que te-
nham recebido rendimento 
tributável ou não superior a 
R$ 5 milhões em 2021; do ex-
terior; relativo a recuperação 
da parcela isenta da atividade 
rural ou correspondente a 
lucro em venda de imóvel 
residencial para aquisição 
de outro imóvel.

Já a declaração pré-preen-
chida já traz inclusas diver-
sas informações prestadas à 
Receita Federal por outras 
fontes. O contribuinte preci-
sa apenas verificar, corrigir 
eventuais distorções ou com-
plementar os dados.

Neste ano, a modalidade 
está disponível para contri-
buintes que tenham conta 
gov.br (acesso.gov.br). Será 
necessário, porém, ter uma 
conta com nível de segurança 
prata ou ouro, cuja validação 
pode ser feita por biometria 
facial ou dados de internet 
banking.
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Na manhã de quinta-feira (7), 
policiais civis da Delegacia do Alto 
Maracanã em Colombo prenderam 
cinco pessoas suspeitas de partici-
parem de um “tribunal do crime” 
que resultou na morte de Bruno 
Henrique Camargo de Moraes, de 
22 anos.

Foram cumpridos cinco manda-
dos de prisão temporária e de busca 
e apreensão expedidos pela 1ª Vara 
Criminal de Colombo. Outras duas 
pessoas também foram presas du-
rante o cumprimento dos mandados 
de busca e apreensão, sendo uma 
por mandado de prisão em aberto 
e a outra em flagrante por tráfico.

As prisões ocorreram na Vila 
Zumbi em Colombo, e nas cidades 
de Quatro Barras e Campina Grande 
do Sul. Entre os presos, estão tam-
bém duas mulheres de 18 e 36 anos.

Todos os envolvidos foram 
encaminhados para o setor de car-
ceragem da Delegacia da Polícia 

A lei que tipifica o crime de 
perseguição, prática também 
conhecida como stalking, au-
mentou a proteção de vítimas 
de situações como comporta-
mentos insistentes após fim de 
relacionamentos, de obsessão 
ou perturbação frequente pela 
internet. No Paraná, desde a 
sanção da lei, em abril de 2021, 
há um ano, foram registradas 
4.570 ocorrências deste crime.

A titular adjunta da Delegacia 
da Mulher de Curitiba, Emanue-
le Maria de Oliveira Siqueira, 
explica que o crime de stalking 
se configura a partir de atitudes 
recorrentes do perseguidor no 
cerceamento da liberdade e pri-
vacidade da vítima. “Frequentar 
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Personal trainer é assassinado 
após sair de academia 

no Campo Pequeno

Polícia Civil deflagra 
operação contra “tribunal 

do crime” de Colombo

Lei contra stalking completa um ano e reforça proteção da privacidade
Ação integrada contou com policiais civis de Colombo e guardas municipais de Quatro Barras

Vítima tentou fugir do local do crime, mas acabou não resistindo e faleceu antes da chegada de socorro

Após um ano de sanção da lei contra o stalking, Paraná registrou mais de 4.500 
ocorrências do crime

Civil no Alto Maracanã.
De acordo com as investigações, 

no dia 15 de fevereiro, a vítima foi 
induzida a entrar no veículo dos au-
tores do crime e, após certo tempo, 
foi dominada e mantida em cárcere 
privado, sendo torturado por várias 
horas até ser levado a uma região 
rural, onde foram efetuados disparos 
de arma de fogo e após jogarem 
combustível no corpo, atearam 
fogo. O corpo foi parcialmente 
carbonizado.

Os autores filmaram a tortura 
e a execução como maneira de 
intimidar moradores e usuários de 
drogas da região da Vila Zumbi. A 
morte foi motivada pelo fato de a 
vítima ter brigado e incendiado um 
veículo na Vila Zumbi, o que acabou 
atrapalhando o tráfico de drogas 
na região. A vítima conhecia todos 
os envolvidos no crime, inclusive 
estava morando na residência de 
uma dessas pessoas.

locais nos mesmos horários da 
vítima para impor sua presença, 
rondar a casa, fazer ligações 
telefônicas insistentes que im-
ponham medo é crime. Mas há 
pessoas que não sabem que essas 
atitudes configuram crime”, 
explica.

A lei nº 14.132/2021 descreve 
o crime de perseguição e acres-
centa o Art. 147-A ao Código 
Penal Brasileiro. Um exemplo 
dos efeitos da lei foi a prisão 
em flagrante pela Polícia Civil 
do Paraná de um homem, de 44 
anos, por perseguir a ex-esposa, 
no município de Castro, nos 
Campos Gerais. As investiga-
ções permitiram a localização 
do suspeito em sua casa, local 

Na noite da última quarta-feira 
(6), o personal traineir e instrutor de 
dança Ronaldo Mendes foi assas-
sinado após sair de uma academia 
no bairro Campo Pequeno, em 
Colombo. A vítima foi surpreen-
dida quando deixava o local de 
treinamento, sendo abordado por 
dois suspeitos que, segundo as 
vítimas, teriam feitos três disparos 
contra ele.

Os atiradores fugiram em um 
veículo da cor preta e ainda não 
foram localizados. Até a tarde de 
quinta-feira ainda não havia con-
firmações sobre a motivação do 
crime, mas a Polícia Civil informou 
que não descarta a possibilidade de 

ter se tratado de um crime passional.
Ronaldo, também conhecido 

como Cigano, era muito famoso 
nas academias do município, tendo 
experiência como professor e ins-
trutor de dança em vários centros 
de treinamentos da cidade. Após 
finalizar o seu dia de trabalho, ele 
acabou sendo atingido por um tiro 
em frente a uma academia e ainda 
tentou correr, mas acabou caindo na 
rua Pedro Gorski, onde veio à óbito.

Uma equipe de resgate foi 
acionada, porém, a vítima já es-
tava sem vida quando os agentes 
de segurança chegaram no local. 
Segundo reportagem da RIC TV, 
testemunhas contaram que durante 

onde ele foi detido e conduzido à 
delegacia da região para os pro-
cedimentos judiciais de praxe.

A Polícia Civil solicita que, 
caso o cidadão sinta-se amea-
çado ou perceba que está sendo 
perseguido, que vá até a delega-
cia mais próxima para registrar 
o Boletim de Ocorrência contra 
o perseguidor. O ideal é que o 
cidadão leve consigo o máximo 
de informações que ele tiver, para 
que, se for o caso, seja configura-
do o crime e as medidas cabíveis 
sejam tomadas.

A pena prevista para quem 
comete este crime é de seis meses 
a dois anos de prisão e multa, 
penalidades que aumentam se a 
perseguição for cometida contra 
criança, adolescente, idoso, mu-
lher, ou nos casos em que o crime 
é cometido com o emprego de 
arma ou por duas ou mais pessoas 
contra a mesma vítima. Nestas 
situações, a pena pode chegar a 
3 anos de prisão.

Mas o crime não é se confi-
gura somente com a perseguição 
física. Também há o cyberstal-
king, categoria criminal que es-
tende essa perseguição reiterada 
na internet. Este cerceamento 
não está relacionado com a 
presença física do agressor. “O 

stalking na internet, muitas vezes 
envolvendo constantes ameaças 
por mensagens no e-mail ou nas 
redes sociais, também é catego-
rizado como crime”, afirma o 
delegado adjunto do Núcleo de 
Combate aos Cibercrimes do 
Paraná (Nuciber), Wagner Holtz 
Merege Filho.

A pena prevista para quem 
comete crime de perseguição 
pela internet também é de seis 
meses a dois anos de prisão e 
multa, com as mesmas possibili-
dades de aumento na penalidade 
da perseguição física.

O crime de perseguição é 
dividido em três categorias. Há 
o stalking de idolatria, no qual o 
agressor persegue reiteradamen-
te alguma celebridade, jogador 
de futebol, autoridade política ou 
alguma figura pública; o stalking 
funcional, quando a perseguição 
é feita contra algum colega de 
trabalho; e o stalking afetivo, 
em muitos casos atrelados à vio-
lência doméstica, que é quando 
o perseguidor possui alguma 
relação afetiva ou familiar com 
a vítima.

A delegada Emanuele expli-
ca que no caso do stalking afe-
tivo, a mulher, que geralmente 
é a vítima, além de registrar um 

Boletim de Ocorrência, pode 
também solicitar uma medida 
protetiva contra o perseguidor 
junto ao Poder Judiciário, tendo 
em vista que a Lei Maria da Pe-
nha também pode ser aplicada 
em algumas situações.

“Diferente de um caso de 
lesão corporal, no qual assim 
que as autoridades tomam 
conhecimento do crime elas 
necessariamente vão agir, a 
ação da Polícia Civil perante 
um caso de perseguição ne-
cessita de uma representação 
da vítima na delegacia, como 
se fosse uma autorização dela 
para que a polícia possa agir, 
investigar e, se for o caso, pren-
der o perseguidor”, completa 
Emanuele.

Segundo Wagner, em um 
caso de cyberstalking, por 
exemplo, a ação policial se 
inicia logo após o registro do 
B.O. “É instaurado um inqué-
rito policial e a Polícia Civil 
busca encontrar, pelos meios 
judiciais cabíveis, a localização 
do computador ou do telefone 
do qual parte essa atitude de 
perseguição. Após localizada, a 
pessoa é interrogada, qualifica-
da e indiciada. A partir daqui, o 
caso vai para a justiça”, explica.

um dia, um rapaz que não foi iden-
tificado havia ido até a academia 
e procurado por Ronaldo, porém 
o professor não estava lá naquele 
momento.

Mais tarde, o mesmo suspeito 
teria retornado até o local e desta 
vez encontrou o personal trainer 
em frente a academia onde os 
atiradores efetuaram os disparos.

Ativo nas redes sociais, Ro-
naldo gostava de compartilhar 
momentos de seu trabalho e tinha 
uma forte interação com seus se-
guidores e alunos. Além de fotos 
e vídeos das aulas de dança, o 
personal postava imagens da rotina 
de treinos.
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Colégios estaduais recebem 
25 mil kits com TVs, 

computadores e acessórios

Deputados aprovam proposta 
que veda obrigatoriedade do 
passaporte vacinal no Paraná

Janela partidária altera composição dos partidos na Assembleia Legislativa

PSD, do governador Ratinho Junior, triplicou sua representação partidária na Assem-
bleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) aprovou na ses-
são plenária de quarta-feira (5) 
o substitutivo geral à proposta 
que veda a obrigatoriedade do 
passaporte da vacina no estado. O 
projeto de lei 655/2021, assinado 
por diversos deputados, avançou 
em terceiro turno de votação após 
receber 37 votos favoráveis, nove 
contrários e duas abstenções. 
A partir de agora, a proposição 
precisa ainda ser analisada em 
redação final antes de ir para a 
sanção ou veto governamental.

Apesar do avanço da matéria no 
Poder Legislativo, parlamentares 
integrantes da Oposição e con-
trários à proposição afirmaram 
que vão acionar a Justiça contra 
a medida por meio de uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin), caso a matéria seja san-
cionada

“Na primeira votação eu funda-
mentei a inconstitucionalidade do 
projeto com todas as decisões que 
já foram tomadas pelo Superior 
Tribunal Federal. Ao mesmo, é 
claro, nós entraremos com uma 
ADIN se o projeto for efetiva-
mente sancionado pelo Execu-
tivo. E no mérito o texto é um 
grande desserviço ao esforço que 
é feito por todas as autoridades 
da Saúde”, afirmou o primeiro 
secretário da Casa, deputado Luiz 

A composição partidária na 
Assembleia Legislativa do Paraná 
sofreu grandes alterações depois 
do encerramento da “janela parti-
dária”, período determinado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral para 
que os detentores de mandatos 
possam trocar de partido sem 
a perda da função. Ao todo, 30 
deputados trocaram de partido 
no Paraná. Outros cinco estão em 
nova legenda em razão da fusão do 
PSL com o Democratas, que criou 
o partido União Brasil.

Para o presidente da Assembleia, 

Escolas da rede estadual 
de ensino estão receben-
do, desde o início do mês, 
kits Educatron, compos-
tos por smart TV de 43 
polegadas, computador, 
webcam, microfones, 
teclado com mouse pad 
e pedestal regulável. En-
tregues pelo Governo do 
Estado, os equipamentos 
podem ser usados, por 
exemplo, para apresen-
tação de conteúdo mul-
timídia em sala de aula 
e para videochamadas 
com outros professores 
ou palestrantes.
Até esta semana, 620 

colégios já receberam os 
Educatrons. A previsão é 
que em junho todos os 25 
mil kits já tenham sido 
entregues e instalados 
— um para cada uma das 
22,5 mil salas de aula, e 
os demais como reser-
va. O investimento do 
Governo na compra dos 
equipamentos chegou a 
quase R$ 122 milhões. 
“O Educatron é uma ja-

nela para o mundo. Além 
de abrir conteúdos mul-
timídia, ele permite, por 
exemplo, chamar um pro-
fessor de Portugal para 

Claudio Romanelli (PSD).
O líder da Oposição na Assem-

bleia, deputado Arilson Chiorato 
(PT), ressaltou que o projeto é 
inconstitucional, uma vez que 
cria uma interferência direta no 
poder das autoridades sanitárias 
do Estado. “A matéria cria o im-
pedimento futuro para que caso 
crie-se uma medida restritiva 
de cobrança de comprovante 
de vacinação, há uma proibição 
legal. Nós entendemos que isso 
é uma interferência direta e nós 
vamos recorrer através de uma 
plataforma judicial adequada”, 
complementou.

O deputado Marcio Pacheco 
(Republicanos), relator da maté-
ria na Comissão de Constituição 
e Justiça e autor do substitutivo 
geral, considerou o posiciona-
mento da Oposição e de parla-
mentares contrários à proposição 
um “gesto antidemocrático”. 
“Quem promove a democracia 
é o Poder Legislativo. Estamos 
votando uma lei absolutamente 
constitucional. É irracional pen-
sar em exigir passaporte sanitário 
nessa altura do campeonato. É 
apenas cercear a liberdade das 
pessoas. Uma imposição que não 
se sustenta”, destacou.

“O projeto é constitucional e 
não é contra a vacina, até porque 
a grande maioria dos paranaenses 

deputado Ademar Traiano (PSD), 
a recomposição das bancadas 
não irá interferir no processo 
legislativo e será benéfica para o 
processo democrático. "Tínhamos 
entre blocos e lideranças aqui na 
Assembleia, 16 composições. 
Vamos ficar entre 8 e 9 lideranças 
e composições partidárias. Vamos 
reduzir em tamanho partidário, o 
que é importante dentro do espírito 
da reforma partidária. Quem ganha 
com isso é o processo democrático 
porque o número muito grande 
de partidos acaba dificultando e 

falar sobre História”, diz 
Gustavo Garbosa, diretor 
de Tecnologia e Inovação 
da Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte.
Ele lembra, ainda, que 

além da aquisição dos 
equipamentos, também 
foi preciso investir em 
conectividade. Em no-
vembro, a Secretaria da 
Educação anunciou a 
compra e distribuição de 
equipamentos de wi-fi 
para todas as escolas da 
rede.
No Colégio Estadual 

Pedro Macedo, em Curi-
tiba, a professora Maria 
Cristina Pereira usa o 
Educatron em suas aulas 
de inglês. Quando um 
estudante tem dúvida 
sobre a pronúncia de 
uma palavra, ela abre um 
dicionário online, que 
mostra, além do signifi-
cado, a pronúncia correta. 
“Quando a gente precisa 
fazer uma pesquisa, con-
segue fazer na hora. Tem 
o YouTube para mostrar 
vídeos relacionados ao 
conteúdo, músicas. É 
uma ferramenta que está 
ajudando muito”, conta a 
professora.

já está vacinada. O texto apenas 
garante a nossa liberdade. Não 
podemos abrir esse precedente 
grave no nosso estado”, comple-
tou o deputado Ricardo Arruda 
(PL), um dos proponentes do 
projeto.

O substitutivo geral proíbe a 
exigência de documentação para 
contratação, obtenção e manuten-
ção de trabalho, emprego ou car-
go, público ou privado. Também 
veda a exigência de comprovante 
para obtenção de documentos e 
inscrições em concursos, matrí-
cula em escolas, universidades e 
instituições de instrução e ensino 
congêneres, públicas ou privadas, 
entre outras atividades.

A matéria impede ainda que 
seja negado acesso a templos 
religiosos, repartições públicas, 
modais de transporte, eventos 
de qualquer natureza, escolas, 
universidades e instituições de 
instrução e ensino, tanto públicas 
quanto privadas, estabeleci-
mentos comerciais, industriais e 
bancários e empresas prestadoras 
de serviços.

O texto é assinado pelos de-
putados Ricardo Arruda (PL), 
Coronel Lee (Democracia Cris-
tã), Delegado Fernando Martins 
(Republicanos) Delegado Jaco-
vós (PL), Soldado Fruet (PROS) 
e Gilberto Ribeiro (PL).

servem de sigla de aluguel para o 
processo eleitoral", disse.

Na Assembleia Legislativa do 
Paraná, o PSD passa a ter maior 
bancada, enquanto que o De-
mocracia Cristã, até então sem 
nenhum representante na Casa, 
conta agora com um parlamentar.

O PSD que até o dia 3 de março, 
quando abriu o prazo da janela 
partidária, tinha cinco deputados, 
agora tem uma bancada composta 
por 15 parlamentares. O PSDB, 
que tinha três deputados, perdeu 
dois parlamentares, mas ganhou o 
reforço de duas deputadas e segue 
com o mesmo número de represen-
tantes na Assembleia Legislativa.

Já o MDB, que também tinha 
três deputados, perdeu um, ficando 
com apenas dois deputados. En-
quanto isso, o PT ganhou um novo 
deputado e a bancada passa a ser 
composta por cinco parlamentares.

O PL, até então com dois depu-
tados, ganhou o reforço de mais 
três parlamentares na bancada, 
enquanto que o PP, com três parla-
mentares, teve a bancada ampliada 
para seis.

O Republicanos, que era repre-
sentado por um único parlamentar, 
também viu a sua bancada ser 
reforçada com a entrada no partido 
de mais quatro deputados.

O PDT e o Cidadania, que tinham 
três deputados cada, agora são 
representados por um deputado 
na Assembleia, enquanto o PROS 
que tinha três deputados, agora 
ficou com dois.

Já o Democracia Cristã, que até 
então não tinha representante na 
Assembleia, passa a contar com 
um deputado.

Com as alterações, o PSB, PSC, 
PTB, PV, Patriotas e Podemos 
deixaram de ter representantes na 
Assembleia Legislativa.

Outra mudança, que não teve a 
ver com a janela partidária, ocorreu 
em razão da fusão dos partidos 
PSL e Democratas, dando origem 
ao União Brasil. Dessa forma, dos 
oito deputados das duas legendas, 
cinco seguem no novo partido 
que ganhou o reforço de mais três 
parlamentares, totalizando oito 
integrantes.

Confira como ficou as compo-
sições partidárias na Assembleia 
Legislativa:

PSD – 15 deputados – Adelino 
Ribeiro, Ademar Traiano, Alexan-
dre Curi, Artagão Junior, Cobra 
Repórter, Evandro Araújo, Fran-
cisco Bührer, Jonas Guimarães, 
Luiz Claudio Romanelli, Marcio 
Nunes, Bazana, Paulo Litro, Ro-
drigo Estacho, Tercílio Turini e 

Tiago Amaral;
União Brasil – 8 deputados – Dr. 

Batista, Elio Rusch, Nelson Justus, 
Luiz Fernando Guerra, Mauro 
Moraes, Nelson Luersen, Plauto 
Miró e Reichembach;

PP – 6 deputados – Galo, Guto 
Silva, Luiz Carlos Martins, Maria 
Victoria, Soldado Adriano José e 
Tião Medeiros;

Republicanos – 5 deputados - 
Alexandre Amaro, Cantora Mara 
Lima, Delegado Fernando Mar-
tins, Homero Marchese, Marcio 
Pacheco;

PT – 5 deputados – Arilson Chio-
rato, Luciana Rafagnin, Professor 
Lemos, Tadeu Veneri e Requião 
Filho;

PL – 5 deputados – Delegado 
Jacovós, Gilberto Ribeiro, Gilson 
de Souza, Marcel Micheletto e 
Ricardo Arruda;

PSDB – 3 deputados – Cristina 
Silvestri, Mabel Canto e Michele 
Caputo;

MDB – 2 deputados - Anibelli 
Neto e Nereu Moura;

PROS – 2 deputados – Boca 
Aberta Junior e Soldado Fruet;

PDT – 1 deputado – Goura
Cidadania – 1 deputado – Dou-

glas Fabrício
Democracia Cristã – 1 deputado 

– Coronel Lee
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