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Exposição de dinossauros em Colombo 
já recebeu mais de 25 mil espectadores

Inaugurada no último 
final de semana, a expo-
sição Terra de Gigantes 
trouxe para o Parque 
Municipal da Uva um 
acervo de mais de 50 es-
culturas de dinossauros 
que tomaram conta do 
cenário colombense. Só 
nos primeiros dias mais 
de 25 mil pessoas já fo-
ram visitar a exposição, 
que é gratuita e conta 
com outras opções de 
lazer como feiras gastro-
nômicas e de artesanato. 
Mas atenção: se você 
também quer conhecer 
essas criaturas pré-histó-
ricas, a exposição ficará 
disponível somente até 
o dia 18. Anote na sua 
agenda e não perca essa 
oportunidade. 
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Prefeitura atualiza 

cadastro de imóveis em 
Colombo para cobrança de 
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completa 11 anos e 

celebra com início das 
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vai a júri popular após 4 
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Educação inicia a entrega dos pares de 
tênis para alunos da rede municipal
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No final da última se-
mana, os estudantes 
das escolas municipais 
e CMEIs de Colombo 
começaram a receber os 
pares de tênis que irão 
compor o novo unifor-
me da educação para 
o ano letivo de 2022. 
As crianças já haviam 
recebido as primeiras 
peças no início das aulas 
e agora têm o comple-
mento do uniforme. 
No inverno, os alunos 
receberão ainda agasa-
lhos que também serão 
distribuídos gratuita-
mente pela Secretaria de 
Educação para todas as 
unidades de ensino do 
município . 
Página 04
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Nas últimas semanas nós 
já comentamos aqui 
sobre a proximidade 

das eleições e a importância 
da participação dos jovens e 
adolescentes no processo de-
mocrático. Desta vez, o recado 
vai para você, leitor adulto com 
mais de 18 anos. A cada quatro 
anos nós temos a oportunidade 
de mudar os rumos pelos quais 
seguem o país. Em outubro, não 
se apegue a discursos fáceis ou 
promessas vazias direcionadas 
para determinados públicos. 
Tente se recordar como o Brasil, 
o Paraná e a sua cidade eram na 
última votação. Melhoramos? 
Pioramos? Essa resposta vai 
variar de pessoa para pessoa, 
mas é inegável que vivemos 
tempos difíceis na economia, na 
saúde e também na manutenção 
da democracia. Instituições, 
imprensa e o próprio povo são 
desacreditados por aqueles que 
dizem querer trazer uma nova 
política para os brasileiros, mas 
que há anos estão aí, usufruindo 
das regalias da vida pública 
enquanto, enquanto os mais 
pobres brigam na fila dos ossos. 
Não é coincidência que vivemos 
hoje a mais alta inflação desde 
1994, nem que o preço dos 
combustíveis e de outras fontes 
de energia são os mais caros na 
média histórica. As razões por 
trás disso vão muito além da 
crise mundial causada pela pan-
demia e do atual conflito que se 
estende pela Ucrânia: é interno, 
é institucional e favorece os ricos 
enquanto nós, o povo, lutamos 
todos os dias pela sobrevivência. 
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Expediente

EDITORIAL Varejo e o impacto positivo na sociedade

Cuidados na transferência de propriedade de veículos

ARTIGO

ARTIGO

Há mais de 20 anos, uma 
pequena mudança feita pelo 
Walmart em suas lojas nos EUA 
trouxe um impacto gigantes-
co para a sociedade: gerou uma 
economia de carbono equiva-
lente a mais de 700 mil carros 
retirados da rua e mais de U$ 3 
bilhões em redução na conta de 
energia elétrica dos americanos. 
E como isso foi feito? Para que 
conheçam essa história, trazemos 
essa semana uma reflexão escrita 
pelos nossos parceiros da Editora 
MOL Rodrigo Piponzzi e Rober-
ta Faria. Através dela, podemos 
perceber como os varejos tem 
força para gerar um impacto posi-
tivo em nossas vidas e no planeta.

“O que Casas Bahia, Lojas 
Americanas e Mercado Livre 
têm em comum, além de serem 
superpotências do e-commerce? 
Nos últimos tempos, todos esses 
varejos criaram canais exclusivos 

Uma das perguntas que recebe-
mos com frequência em nossos 
canais (pessoalmente, e-mail, 
redes, telefone) é a seguinte: 
“Comprei um veículo. O que 
preciso fazer para transferir pro 
meu nome?”. Ou de outro lado: 
“Estou vendendo um veículo, 
como passar os documentos para 
o comprador?”. 

Nossa experiência nos mostra 
que alguns cuidados podem – e 

para vender produtos de impacto 
social em suas plataformas. Out-
ras, como Amazon e Shoptime, 
têm criado páginas especiais em 
datas comemorativas – como 
uma seleção de produtos feitos 
por mulheres empreendedoras 
durante março, de produtos Pride 
em junho ou de recorte racial no 
novembro da Consciência Negra.

Esses novos canais dão destaque 
a produtos com certificações de 
impacto positivo (como selos de 
orgânico, Sistema B, cruelty free, 
carbono neutro, EuReciclo, etc.) 
e/ou que geram renda para cau-
sas, organizações sociais e grupos 
minorizados. As ofertas costu-
mam vir acompanhadas de con-
teúdo que promove os diferenci-
ais dos produtos, como a história 
inspiradora dos empreendedores 
por trás da marca ou a origem dos 
ingredientes.

A estratégia de portfólio varia: 
Mercado Livre, por exemplo, 
trabalha na curadoria de produ-
tores que já estão na sua base e já 
se anuncia como a maior loja de 
produtos de impacto da América 
Latina; Lojas Americanas criou 
uma espécie de marketplace so-
cial, voltado para ONGs vender-
em seus produtos sociais com 
100% do lucro revertido para 
as causas; Casas Bahia trouxe 
para dentro de seu e-commerce a 
Pangeia, uma loja virtual de pro-
dutos sustentáveis.

Ainda que sejam iniciativas 
pequenas (por enquanto), não é 
pouca coisa ver major players 
investirem em programação de 
plataforma, curadoria de produ-
tos, modelagem de negócios, es-

devem – ser tomados pelas partes 
vendedora e compradora, evitan-
do dores de cabeça e até mesmo 
prejuízos inesperados.

Pois bem, primeiramente é bom 
deixar claro que, à semelhança 
do que ocorre com os imóveis 
em que vale a máxima de que 
“quem não registra (a escritura 
pública na matrícula do Cartório 
de Imóveis) não é dono”, os 
veículos devem ser transferidos 
perante o departamento de trân-
sito, Detran. Essa transferência 
deve ser realizada diretamente 
perante o Detran, ou mediante 
despachante autorizado. 

Dentre os documentos 
necessários para que se realize a 
transferência (cuja lista está dis-
ponível no site oficial do Detran/
PR) podemos notar: “Certificado 
de Registro de Veículo (CRV) 
original preenchido e com recon-
hecimento por autenticidade 
(verdadeiro) de firma do compra-
dor e do vendedor. Se a firma foi 
reconhecida em cartório de fora 
do estado do Paraná, apresente 
também o sinal público”. 

Então, aqui, notamos dois 
serviços prestados pelos Cartóri-
os de Notas: 

toque, distribuição, marketing e 
mídia para promover o consumo 
consciente. Especialmente se rep-
aramos que a maior parte desse 
portfólio de produtos de impacto 
positivo é feito de marcas alterna-
tivas, pequenos negócios sociais 
e ONGs, que jamais alcançari-
am a mesma exposição e base de 
clientes em seus próprios canais 
digitais.

Essa virada no digital lembra 
uma história do varejo físico que 
aconteceu no começo dos anos 
2000 e se tornou quase uma len-
da do poder do varejo para afe-
tar a sustentabilidade. Na época, 
o gigante Walmart tomou uma 
decisão aparentemente simples: 
mudou as lâmpadas de lugar nas 
prateleiras de suas lojas nos Es-
tados Unidos. As incandescentes, 
mais baratas, menos duráveis e de 
consumo energético muito maior 
foram tiradas das gôndolas que fi-
cam na altura dos olhos – as mais 
valiosas, onde ficam os produtos 
mais vendidos.

As lâmpadas quentes migrar-
am para as prateleiras mais altas, 
menos acessadas. E, em seus lu-
gares, entraram as lâmpadas flu-
orescentes e de menor consumo 
energético (e mais caras também; 
o Walmart, em parceria com a 
General Eletric, dona então de 
60% do mercado de lâmpadas, 
reduziu suas margens na época 
para torná-las mais competitivas 
e incentivar a troca).

A mudança no oferecimento, 
somada à promoção e a cam-
panhas de educação e incentivo 
nas lojas multiplicaram as ven-
das: foram mais de 100 milhões 

- Reconhecimento de firma, que 
nesse caso deve ser realizado por 
verdadeiro (sinônimo de recon-
hecimento por autenticidade, ter-
mo utilizado por alguns colegas). 

Neste tipo de reconhecimen-
to, a pessoa que assina deve 
comparecer pessoalmente ao 
Cartório, munido de documen-
to de identificação oficial com 
foto e o próprio “CRV”, e assinar 
– além do CRV preenchido – o 
livro próprio do Cartório, o que 
garante grande segurança quanto 
à identidade da pessoa que assi-
nou; e

- Sinal público é uma espécie 
de reconhecimento da assinatura 
de um tabelião ou escrevente de 
outro Cartório, um elemento a 
mais de segurança e dupla checa-
gem do procedimento. 

Esses procedimentos evitam 
grande número de fraudes e 
transtornos aos proprietários de 
veículos, em contrapartida de 
um valor bastante razoável pelo 
efeito que gera. 

Vale dizer que o CRV deve es-
tar completamente preenchido, 
com valor, dados as partes etc. 
mas comprador e vendedor po-
dem assinar em momentos e/ou 

de lâmpadas fluorescentes vendi-
das em 9 meses, o equivalente em 
economia de carbono a tirar 700 
mil carros da rua. Pelas contas do 
varejo, ao longo da vida útil dos 
novos bulbos, os consumidores 
iriam economizar US$ 3 bilhões 
em contas de energia elétrica. 
Não à toa, essa campanha é tida 
como um dos “tipping points”, 
ou pontos de virada para uma 
mudança em massa de comporta-
mento do público americano.

Ou seja, podemos ter muitos 
consumidores interessados em 
produtos mais “do bem” – mais 
sustentáveis, certificados positi-
vamente, que doam, que são asso-
ciados a causas – como mostram 
incontáveis pesquisas de com-
portamento nos últimos anos. 
Mas o que vai mudar mesmo o 
jogo do consumo consciente é 
dar acesso e prioridade a esses 
produtos – o que inclui não só um 
lugar ao sol no marketplace, mas 
também mídia, menores margens 
e soluções integradas de logística 
para as iniciativas.

Só assim essas marcas ganharão 
escala, influenciarão a cadeia 
produtiva, terão preços reduzi-
dos e poderão, de fato, virarem 
hábitos de massa e não luxo para 
poucos. É botar a lâmpada certa, 
na gôndola certa, com o melhor 
preço e serviço. Ao menos no 
e-commerce, esse movimento 
no Brasil parece que começou a 
engrenar.”

E aí, o que achou dessas ini-
ciativas? Conhece alguma outra 
história que siga essa linha e tam-
bém gere impacto social? Conta 
pra gente, queremos te ouvir

Cartórios de Notas distintos. 
Na prática, vemos que alguns 

vendedores combinam que a 
transferência, perante o Detran, 
fica a cargo do comprador. Esse 
comunicado, pela lei, deve ser 
realizado até 30 dias da nego-
ciação. Se tiver assinatura do 
vendedor em um dia, e do com-
prador em outra, os 30 dias são 
contados desde a assinatura (e 
reconhecimento de firma) mais 
antiga. 

E se o comprador não o fizer 
ou demorar a fazer a transferên-
cia? O vendedor pode ter prob-
lemas também, pois igualmente 
tem responsabilidade quanto à 
transferência, e as vezes acaba 
ficando sem nenhum documen-
to para comprovar a transação. 
A ele incide multa, responsabi-
lidade quanto ao uso do veículo 
etc. Nossa recomendação? Ao 
menos garantir uma cópia auten-
ticada do documento assinado e 
com reconhecimento de firma, 
pois à luz do artigo 134 do Códi-
go de trânsito, esse documento 
poderá ser muito útil a diminuir 
os riscos ter que arcar com penal-
idades posteriormente à comuni-
cação de venda.

Maria Fernanda Meyer Dalmaz é Ta-
beliã de Notas e Registradora Civil do 
Cartório Roça Grande e membra da Ac-
ademia Paranaense de Direito Notarial 
e Registral

Raphaela Ginefra é formada em 
Relações Públicas, empreendedora 
social e sócia co-fundadora da con-
sultoria de impacto social Valor com 
Propósito
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Prefeitura atualiza o cadastro de 
imóveis para cobrança do IPTU 

e outros tributos imobiliários

Terra de Gigantes: Dinossauros 
invadem o Parque da Uva em Colombo

Análises de geoprocessamento e por imagens podem trazer mudanças na tributação imobiliária

Cerca de 25 mil pessoas foram conhecer as esculturas no primeiro final de semana de exposições em Colombo

Neste ano, o tema abordado será “Inclusão, equidade e qualidade: Compromisso com o 
futuro da educação brasileira”

No último sábado (9), foi aberta 
a exposição Terra de Gigantes, 
que conta com mais de 50 escul-
turas de dinossauros espalhadas 
pelo Parque Municipal da Uva, 
em Colombo. A exposição é 
gratuita e ficará disponível para 
o público até o dia 18 de abril.

Só no primeiro final de semana 
de exposição, cerca de 25 mil 
pessoas compareceram no local 
para ver de perto as esculturas 
e tirar uma foto ao lado dos 

A Secretaria Municipal de 
Educação realizará, no próximo 
dia 20 de abril (quarta-feira), 
a IV Conferência Municipal 
de Educação – CONAE 2022, 
das 08h às 17h, no auditório 
do Instituto Federal do Paraná, 
Campus Colombo, localizado 
na Rua Antônio Chemin, 28, 
bairro São Gabriel.

O evento será aberto ao públi-
co em geral mediante inscrição 
prévia ou com efetuação do 
cadastro de interesse no dia e 

Em cumprimento à recomen-
dação do Tribunal de Contas do 
Paraná, a Prefeitura de Colombo 
está realizando, através das tec-
nologias de geoprocessamento, 
a captação de imagens aéreas 
e fotos frontais dos imóveis 
que serão fundamentais na 
atualização do cadastro, para 
o lançamento do IPTU/2022 
e eventuais taxas relativas ao 
imóvel, tendo por base a metra-
gem de novas construções ou 
ampliações em construções já 
existentes identificados através 
das imagens obtidas e que não 
constem do cadastro do imóvel 
junto à Prefeitura.

O levantamento dos dados 
e lançamento no cadastro dos 
imóveis se dá em cumprimento 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e ao Código Tributário 
Municipal – Lei nº 016/1978.

Nos próximos dias, a Prefeitura 

dinossauros. A entrada para a 
exposição é gratuita e as visitas 
podem ser feitas todos os dias, 
das 9h às 17h.

Além das obras artísticas e das 
belas paisagens, o Departamento 
de Turismo da Secretaria Muni-
cipal de Indústria, Comércio, Tu-
rismo e Trabalho organizou uma 
feira de alimentação e mostra do 
potencial turístico de Colombo. 

Os visitantes, também podem 
conhecer e adquirir o melhor do 

local do evento.
Neste ano, o tema abordado 

será “Inclusão, equidade e 
qualidade: Compromisso com 
o futuro da educação brasi-
leira”, em consonância com 
a Lei Federal nº 13.005/2014, 
que trata do Plano Nacional de 
Educação e a Lei Municipal nº 
1.373/2015, que aprova o Pla-
no Municipal de Educação do 
Município de Colombo.

Para abordagem desse tema, 
foi encaminhado até os res-

estará enviando correspondên-
cias para os proprietários de 
aproximadamente 30 mil imó-
veis identificados por imagens 
aéreas com áreas construídas 
acima de 100 metros quadra-
dos e, na sequência, os demais 
proprietários com modificações 
identificadas serão da mesma 
forma oficializados. A Prefeitura 
ressalta que a notificação serve 
apenas para fins tributários.

Cabe ao proprietário, caso não 
concorde com o levantamento, 
no prazo de 20 dias após o 
recebimento da notificação, 
apresentar contestação com 
documentos que comprovem tal 
discordância.

A impugnação deverá ser 
dirigida através do site http://
colombo.ctmgeo.com.br em 
Registrar – Processo Digital – 
Criar Processo – Protocolo de 
Notificação de Área Construída.

Secretaria de Educação realiza IV Conferência 
Municipal de Educação – CONAE 2022

artesanato local da cidade e ainda 
conhecer nossa agricultura no 
estande da Secretaria da Agri-
cultura e Abastecimento. 

Além disso, ao visitar a expo-
sição, você pode fazer o bem e 
contribuir com o estacionamento 
solidário. Quem deixar o veículo 
no interior do Parque Municipal 
da Uva pode contribuir com a 
doação de um quilo de alimento 
que será doado para instituições 
de caridade do município.

ponsáveis de cada unidade de 
estudo (Diretor/Coordenador 
da Instituição) da rede muni-
cipal de ensino um formulário 
com os eixos a serem estudados 
para elaboração de propostas, 
que deverão ser enviadas para 
a Comissão Organizadora da 
Conferência Municipal dispo-
nibilizado ao Coordenador da 
Unidade e Estudo.

A IV Conferência Municipal 
de Educação contemplará os 
seguintes eixos de estudo:

- Avaliação das Diretrizes e 
metas do Plano Municipal de 
Educação;

- Uma escola para o futuro: 
Tecnologia e conectividade a 
serviço da Educação;

- Criação do SNE: avaliação 
da legislação inerente e do 
modelo em construção.

As inscrições devem ser fei-
tas através de um formulário 
disponível no site da Prefeitu-
ra de Colombo. Informações 
adicionais também podem ser 
retiradas no endereço eletrôni-
co mencionado ou através dos 
contatos da Secretaria Munici-
pal de Educação.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A Phytera Serviços Farmacêuticos Ltda., CNPJ 38.319.872/0001-90 torna público que recebeu do IAT, a 
Licença Simplificada para a atividade de Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e 
naturais a ser implantada à Avenida Santos Dumont, 1100, Roça Grande, Colombo/PR.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da ASSEMCO – Associação dos Servidores Munic-
ipais de Colombo, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 79.141.362/0001-52, com endereço na Rua José Leal 
Fontoura, nº 113, Centro, Colombo, Paraná, CEP: 83414-190, no 
cumprimento dos dispositivos legais de seu Estatuto Social, vem 
convocar todos seus associados que possuem Plano de Saúde  - UN-
IMED FLEX, com aniversário em maio de cada ano nos termos dos 
artigos 29º e seguintes do Estatuto da Entidade, a fim de realizar As-
sembléia Geral Ordinária, para tratarmos do reajuste e renovação do 
referido Plano de Saúde, a ser realizada no dia 04 de maio de 2022, 
com primeira convocação as 17h00min e segunda convocação as 
18h00min para tratarmos da PAUTA - RENOVAÇÃO DO PLANO 
DE SAÚDE UNIMED/FLEX para apreciação da ASSEMBLEIA a 
ser realizada nas dependências do RESTAURANTE ASSEMCO na 
sede do município, sito a Rua José Leal Fontoura, nº 113, Centro, 
Colombo, Paraná, CEP: 83414-190, tendo em vista a não aprovação 
desta pauta em Assembléia realizada em 1º de abril de 2022. Respeit-
ando as normas vigentes no município na prevenção ao enfrentamen-
to da pandemia. Podendo ainda a assembléia ser dividida em grupos 
para evitar aglomeração.

                                                         Colombo, 14 de abril de 2022.

Gilberto Luiz D’Agostin
Presidente

Arquivo: edital de convocação assemco Unimed reajuste 2022 – 2 EDITAL

Rua José Leal Fontoura, 113 – Centro - Colombo – PR
CEP 83.414-190 - Fone (41)3656-8114 – Fax (41) 3656-7213

CNPJ 79.141.362/0001-52
Site: www.assemco.net.br
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Prefeitura inicia Plano de 
Mobilidade Urbana

Estágios surgem como oportunidade para alunos de Direito em Colombo

Instituições de ensino ficarão responsáveis pela distribuição dos materiais que completam 
o uniforme dos alunos

O estudo contará com quatro etapas de implementação e terá a participação da população na 
formulação das diretrizes

Estão abertos processos seletivos para a Promotoria de Justiça do Ministério Público e para 
a Polícia Civil de Colombo
Os alunos do curso de Direito que 

residem em Colombo têm à sua 
disposição oportunidades valiosas 
de estágio nas instituições públicas 
do Paraná. Cinco vagas estão aber-
tas para alunos do curso, sendo três 
para a 5ª Delegacia de Polícia Civil 

O diretor da empresa URBTEC 
Engenharia, Gustavo Taniguchi, 
apresentou na última semana as 
etapas para elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana (PMU) de Co-
lombo. O projeto foi apresentado 
aos gestores municipais da Secre-
taria de Urbanismo e Habitação. 

O objetivo é traçar um panora-
ma do cenário atual e apresentar 
diagnósticos e soluções ainda em 
2022, para o desenvolvimento da 
cidade e melhoria do deslocamento 
sustentável de veículos e pedestres 
nas vias da cidade.

A Prefeitura de Colombo deu 

de Colombo e outras duas para a 6ª 
Promotoria de Justiça do município.

Os interessados nas vagas ofer-
tadas pela Polícia Civil têm até às 
23h59 do dia 17 de abril para efe-
tuarem suas inscrições, que devem 
ser feitas pelo site www.policiacivil.

sequência ao processo que estava 
paralisado desde 2019 e assinou, na 
tarde da última segunda-feira (4), o 
contrato com a empresa vencedora 
da licitação para a elaboração do 
PMU.

O estudo contemplará quatro 
etapas: A primeira será a elaboração 
do cronograma e de planejamento, 
a segunda de diagnóstico, a terceira 
de propostas e a quarta de institu-
cionalização. Em todas as fases 
serão realizadas audiências públi-
cas e oficinas para que a população 
possa participar da formulação das 
diretrizes.

Alunos da rede municipal recebem 
pares de tênis do uniforme escolar

pr.gov.br/estagio.
São requisitos para candidatura o 

estudante ter idade mínima de 16 
anos, possuir cadastro ativo e atuali-
zado no site da Central de Estágios, 
não prestar estágio simultaneamen-
te em mais de um órgão estadual, 
pertencer a uma das instituições de 
ensino conveniadas com o Governo 
do Paraná e não ter realizado estágio 
de nível médio, técnico ou superior 
vinculado à Central de Estágio no 
prazo máximo de dois anos.  

Os candidatos inscritos terão o 
histórico escolar analisado. Para 
cada uma das vagas, os três candi-
datos mais bem classificados pela 
média acadêmica e aprovados em 
análise curricular serão chamados 
para entrevista pessoal na unidade 
da PCPR.

A bolsa-auxílio oferecida pela 
Polícia Civil é de R$7,67 por 
hora estagiada, numa jornada que 
não pode ultrapassar as 30 horas 

Na manhã da última quinta-feira 
(7), a Secretaria Municipal de Edu-
cação iniciou a entrega dos tênis 
para os alunos da rede municipal 
de ensino. Inicialmente, foram 
entregues os materiais para os es-
tudantes da Escola Municipal Dra. 
Zilda Arns Neumann e do Centro 
Municipal de Educação Infantil 
Generosa Simões. Já na sexta-feira 
(8), foi realizada a entrega em todas 

as demais instituições.
De acordo com a Prefeitura 

de Colombo, a distribuição nas 
escolas e CMEIS será realizada 
de forma gradativa, conforme 
comunicado anteriormente, com 
cada instituição agendando as 
entregas às famílias dos alunos da 
rede municipal.

Para o prefeito Helder Lazarotto, 
este momento é de grande alegria, 

pois proporciona aos alunos mais 
qualidade e condições para o acesso 
do estudante. “Estamos contentes 
em fazer a entrega dos calçados 
aos nossos alunos, porque isso era 
um sonho antigo nosso, meu e do 
Professor Alcione, proporcionando 
condições que facilitam o estudante 
em suas atividades na instituição”, 
declarou o Prefeito.

Já para o secretário Municipal 
de Educação, Professor Alcione, 
a entrega destes calçados repre-
senta o marco de uma conquista e 
concretização de mais um sonho 
para a educação. “A Educação de 
Colombo precisava de um novo 
olhar, desde a construção do plano 
de governo sonhamos em propor-
cionar muito mais para os nossos 
estudantes. Uniforme de qualidade 
e também calçados para eles pra-
ticarem esporte e realizarem suas 
atividades nas escolas e CMEIS. 
Nos traz muita alegria, ver este 
sonho sair do papel”, destacou o 
secretário.

semanas, e adicional de dois au-
xílios transporte que serão pagos 
por dia efetivamente estagiado. 
Informações adicionais e o edital 
completo podem ser acessados no 
site anteriormente citado.

Já a 6ª Promotoria de Justiça 
de Colombo está com inscrições 
abertas até o dia 25 de abril para a 
seleção de dois estagiários. Podem 
concorrer à vaga estudantes matri-
culados no curso a partir do 3º ano 
ou 5º semestre.

Para realizar a inscrição, os inte-
ressados devem encaminhar a docu-
mentação exigida pelo edital dispo-
nível no site do Ministério Público 
para o e-mail colombo.6prom@
mppr.mp.br. Os candidatos sele-
cionados receberão bolsa-auxílio de 
R$ 1.056,80 e auxílio transporte de 
R$ 198,00, para uma carga horária 
de quatro horas diárias, sendo uma 
vaga para o período matutino e outra 
para o período vespertino.

O processo seletivo será realizado 
em duas fases. Na primeira, os 
candidatos serão avaliados por meio 
de uma prova escrita, de caráter 
classificatório e eliminatório, no 
dia 27 de abril, às 14 horas, na 6ª 
Promotoria de Justiça de Colombo 
(Rua Abel Scuissiato, 1043, Atuba).

Na segunda etapa, será realizada 
uma entrevista com os candidatos 
aprovados na fase anterior. O 
resultado final será divulgado no 
site da Escola Superior do MPPR. 
Além dos candidatos selecionados, 
os demais classificados formarão 
cadastro de reserva.

A descrição dos critérios e o cro-
nograma completo para o processo 
seletivo estão disponíveis para con-
sulta na página da Escola Superior 
do MPPR. Em caso de dúvidas, os 
candidatos podem entrar em contato 
pelo mesmo e-mail informado para 
a inscrição ou pelo telefone (41) 
3621-6656.
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Sicredi

Terra de gigantes - ColomboAniversariantes

05/04 Vereador 
Pastor Carlinhos07/01 Vereador

 Evandro França 

Ademicon
É sempre um prazer poder estar com 

minhas amigas da Ademicon, as gestoras  
Daniele e Jenifer e a consultora Elaine. 
Meus cumprimentos também às colegas 
da Travel Star, as queridas Ester e Denise, 
que apresentaram seus maravilhosos pa-
cotes de viagens. O evento foi de grande 
aprendizado e confraternização! Meus 

parabéns e muito sucesso!

Parabéns, aos aniversariantes! A vida é um milhão de novos come-
ços movidos pelo desafio sempre novo de viver e fazer todo sonho 

brilhar. Felicidades!

Pude acompanhar nesta semana a marca 
histórica do Sicredi de 100 mil clientes 
associados. A conquista demonstra a im-
portância e o alcance do trabalho feito 
pela cooperativa. Meus parabéns a todos 
os envolvidos e que esta seja apenas a 
primeira de muitas outras metas que ainda 

serão batidas.
Parabenizo toda a equipe, em especial 

o querido Rafael Moreira, gerente da 
agencia Sicredi Maracanâ

As minhas queridas Miss Colombo 2022 Denise Bonin e Miss 
Colombo Teenager 2022 Shai Dantas representaram o Jornal 
de Colombo no dia de abertura da exposição Terra de Gigantes, 
que trouxe belas e enormes esculturas de dinossauros para o 
Parque da Uva. Se você ainda não conheceu a exposição, fica 
aqui a dica como programa para o feriadão! ao lado de nossas 

misses a diretora de cultura do município Mari.
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Deborah Rafaelli Gaida conquista título 
de Miss Brasil Princess Pré Teen 2022

Medida cautelar suspende licitação para contratar 
serviços de iluminação pública em Colombo

Coordenador nacional Leandro Anthony ao lado de Deborah Rafaelli Gaida, Miss Brasil Princess Pré Teen 2022.

Mini Miss Brasil Elegância Izabely Veiga

A palestra será realizada novamente para um novo grupo de servidores no dia 17 de maio

O Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR) expediu medida cau-
telar que suspende licitação de Colombo 
para a contratação de serviços de gestão, 
melhorias e extensão de rede do sistema 
de iluminação pública. De acordo com o 
TCE, o motivo foi a suposta irregularida-
de em relação à necessidade de desconto 
proporcional em todos os itens do edital 
e às falhas no Termo de Referência do 
pregão.

A cautelar foi concedida por despacho 
do conselheiro Nestor Baptista e homolo-
gada na sessão de plenário virtual nº 4/22 
do Tribunal Pleno do TCE-PR, concluída 
em 31 de março. O TCE-PR acatou 
Representação da Lei nº 8.666/93 (Lei 
de Licitações e Contratos) formulada por 
empresa em face do Pregão Eletrônico 
nº 124/21 da Prefeitura de Colombo.

A representante afirmou que a necessi-
dade de desconto proporcional em todos 
os itens do edital seria irregular porque 
há alguns abaixo do preço de mercado e 
outros não; assim, o desconto seria cabí-
vel para apenas alguns itens. A licitante 
também apontou como irregulares as 
incompatibilidades entre quantidades no 
Termo de Referência do pregão.

Ao expedir a medida cautelar, Baptista 

lembrou que a licitação abrange 512 itens 
para atendimento dos serviços a serem 
prestados, entre materiais elétricos, de 
construção e acessórios. Ele afirmou 
que a quantidade e a natureza diversa 
dos materiais demandam que cada item 
exigido esteja sujeito a um regramento 
do mercado, que inclui custos diretos 
e indiretos para o seu fornecimento, 
além ao lucro esperado pelo prestador 
do serviço.

O conselheiro ressaltou que ao prever 
que o desconto seja idêntico para todos 
os itens, a administração exige das 
empresas licitantes uma composição 
artificial da planilha de preços e perde 
a oportunidade de selecionar a proposta 
mais vantajosa.

O relator também frisou que o Tribunal 
de Contas da União (TCU) já decidira 
no sentido de considerar ilegal previsão 
de desconto linear para todos os itens 
do edital, pois as empresas teriam que 
encontrar um desconto médio, para 
equilibrar os itens vendidos abaixo e 
acima do preço real, ou simplesmente 
iriam fixar o menor desconto entre todos 
os itens como o máximo a se oferecer.

Além disso, Baptista recordou que o 
Acórdão nº 4739/15 - Tribunal Pleno 

História de Colombo e perspectivas para o futuro 
são tema de palestra na Escola de Gestão Pública

do TCE-PR, proferido em processo de 
Consulta, entendeu que o critério de 
julgamento de desconto linear pode ser 
usado apenas em situações específicas de 
homogeneidade do mercado e justificada 
a medida pela administração.

Em relação aos quantitativos listados 
no Termo de Referência, o conselheiro 
ressaltou que há materiais em quanti-
dades superiores aos serviços para sua 
instalação, o que não pode ser justificado 
com existência de estoque. Como exem-
plo, ele citou a quantidade de postes e 
lâmpadas, que é superior à previsão de 
serviços de instalação e substituição 
desses itens, o que é um indício de 
subdimensionamento da quantidade de 
mão de obra necessária aos serviços.

Finalmente, o relator determinou a 
citação do município para ciência e 
cumprimento da liminar; e a citação 
dos responsáveis pela licitação para que 
apresentem defesa no prazo de 15 dias. 
O Acórdão nº 683/22 - Tribunal Pleno 
foi publicado em 7 de abril, na edição nº 
2.745 do Diário Eletrônico do TCE-PR. 
Os efeitos da cautelar perduram até 
que seja tomada decisão de mérito no 
processo, a não ser que a medida seja 
revogada antes disso.

Na manhã de segunda-feira (11), 
a Secretaria de Administração, 
através da Escola de Gestão Pública, 
promoveu a palestra “Colombo, 
História e Desafios: As Perspectivas 
da Atuação no Serviço Público”, mi-
nistrada por Osni Mendes, jornalista 
e servidor municipal há 38 anos. O 
evento abordou os desafios impos-
tos pelo crescimento desordenado 
do município e a possibilidade da 
intervenção dos agentes públicos.

“A Escola de Gestão Pública vem 
como parceira nesse processo, enten-
dendo que a oportunidade de cresci-
mento e valorização do profissional 
é algo que tem impacto direto nos 

serviços, engajamento do servidor, 
oportunidade de crescimento e atua-
lização de todo o sistema público.” 
conclui a Diretora da Escola de 
Gestão, Professora Valdinéa Souza.

O encontro contou com a presença 
de 70 servidores de diversas secre-
tarias, dentre eles, as professoras 
Mislaine Kozak e Juliana Alves, que 
afirmaram que o evento contribuiu 
para o entendimento da história do 
município e a função dos agentes 
públicos na gestão pública. A palestra 
será realizada novamente para um 
novo grupo de servidores, no dia 17 
de maio, no auditório da Regional 
do Maracanã.

No último domingo (10), a 
colombense Deborah Rafaelli 
Gaida venceu o concurso  Miss 
Brasil Princess Pré Teen 2022, 
um dos mais importantes en-
contros nacionais do mundo da 
moda. O evento foi realizado ao 
longo do último final de semana 
no Teatro Regina Vogue, em 
Curitiba, e contou com a par-
ticipação de representantes de 
vários estados do Brasil.

Ela não foi a única colombense 
premiada no evento, já que a 
pequena Izabely Veiga conquis-
tou a faixa Mini Miss Brasil 
Elegância 2022, contribuindo 
para que os nomes das candida-

tas de Colombo cheguem ainda 
mais longe.

Além da conquista da faixa, 
Deborah conquistou também 
a oportunidade de representar 
o país em competições inter-
nacionais, como o Festival 
Princess Internacional, que 
será realizado em Assunção, 
no Paraguai.

A trajetória de Deborah nas 
passarelas se iniciou no Miss 
Colombo, onde ela conquistou o 
título de Miss Simpatia Infantil 
na edição 2022, tendo a oportu-
nidade de ser indicada ao Miss 
Brasil Princess Pré Teen 2022. 
Com quase 20 anos de história, 

o evento é um dos concursos 
de beleza mais tradicionais do 
Paraná e serve como ponto de 
partida para as candidatas que 
fazem carreira nas passarelas 
do Brasil e do mundo.

Desde 2004, o Miss Colombo 
é organizado pelo Jornal de 
Colombo que, ao longo de todos 
esses anos, já premiou mais de 
35 meninos, meninas, jovens 
e adultas da cidade. Somente 
na última edição, o concurso 
recebeu mais de 300 inscrições, 
totalizando 60 finalistas em 
quatro categorias distintas.

O Miss Colombo já se tornou 
um evento celebrado no estado 

e há tempos vem enaltecendo a 
beleza e a cultura local. O con-
curso se destaca no meio, pois 
oferece aos participantes toda 
a estrutura e suporte, disponi-
bilizando a produção, aulas de 
passarela e coreografia para os 
candidatos, além de não cobrar 
nenhuma taxa de inscrição.

O evento é credenciado junto 
ao Miss Universe e como pre-
miação os eleitos representam 
o município em concursos 
estaduais, nacionais e inter-
nacionais oficiais. Mesmo os 
não-eleitos têm a chance de 
prosseguir nesse caminho, já 
que o concurso abre portas e 

desperta neles o desejo pelo 
mundo dos concursos e da 
moda.

Realizado nos dias 16 e 17 de 
outubro de 2021, a 16ª edição do 
Miss Colombo coroou Denise 
Letícia Bonin na categoria adul-
ta. Já na teenager, Shaiane Silva 
Dantas de Holanda conquistou 
o título.

No infantil, Arthur de Oliveira 
Acosta conquistou o título de 
Mister Colombo. Já na categoria 
feminina, a vencedora foi Yas-
min dos Santos Amaral, sendo 
eles os representantes oficiais 
da cidade no Miss Paraná In-
fantil 2022.
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Prefeitura realiza audiência Pública para discussão e 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023

CEU das Artes abre oficina 
gratuita para técnicos de áudio

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento de planejamento que contém as princi-
pais metas e prioridades para o exercício do ano seguinte

Contrapartida da Lei Aldir Blanc oferece oportunidades gratuitas para os colombenses em atividades artísticas e culturais

Durante a solenidade de comemoração foi inaugurada a obra de reforma de ampliação do 
Posto

O CEU das Artes abriu 
as inscrições para a ofici-
na de técnicos de áudio, 
que está sendo ministrada 
de maneira gratuita para 
os cidadãos de Colombo. 
Estão abertas 20 vagas 
para moradores acima de 
14 anos.
A oficina será realizada 

nos dias 23, 27, 30 de 
maio e 3 de junho, das 
13h às 17h. Já no dia 11 
de junho será feito um 
workshop, das 13h30 às 
17h30, que vai funcionar 
como um complemento 
das atividades.
Serão trabalhados con-

teúdos básicos sobre o 
tema, como sistemas 
dirigidos ao público, sis-
temas multimídia, tipos 
de efeitos, aplicações de 
áudio, frequência, nor-

Na última segunda-feira 
(11), a Prefeitura Municipal 
de Colombo, através da Se-

mas regulamentadoras e 
oportunidades na área de 
trabalho.
A atividade é uma con-

trapartida do engenheiro 
de áudio José Lauro Ri-
moli, um dos 152 artistas 
do município que foram 
beneficiados pelo Edital 
Aldir Blanc através do 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura de Colombo.
Além de um socorro 

financeiro aos artistas 
locais, o edital serviu 
também para trazer à 
cidade diversos eventos 
artísticos e culturais, 
como oficinas, shows, 
livros, pesquisas, inven-
tários e outros tipos de 
produtos nas áreas de 
teatro, música, dança, 
cinema, artes plásticas, 
artesanato, artes visuais, 

Corpo de Bombeiros de 
Colombo completa 11 anos

entre outros.
Além da oficina de téc-

nico de áudio, também 
estão abertas as inscri-
ções para participação em 
outros eventos gratuitos 
da mesma natureza. No 
momento, as opções aber-
tas são para oficina de 
cerâmica, capoeira e de 
breaking dance. De acor-
do com o Departamento 
de Cultura de Colombo, 
em breve novas oficinas 
serão disponibilizadas 
para a população.
O CEU das Artes fica 

localizado na Rua Manoel 
Vicente Machado, 40, 
no Jardim Eucalipto. As 
inscrições para a oficina 
de técnicos de áudio pode 
ser feita através do site 
https://forms.gle/CAy-
LHNZVp6Y2yKH28.  

O 1º Subgrupamento 
do 7º Grupamento de 
Bombeiros de Colombo 
completou, na última 
terça-feira (12), seu 11º 
aniversário. A solenida-
de de comemoração foi 
marcada pela inauguração 
das obras de reforma e 
ampliação do Posto, rea-
lizadas por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura 
Municipal e o Corpo de 
Bombeiros.
Na oportunidade, o pre-

feito Helder Lazarotto, 
destacou os avanços na 
área da segurança e a 
importância dos trabalhos 
realizados pela corpo-
ração. “É um privilégio 
para nós colombenses 
contar com uma unidade 
do Corpo de Bombeiros 

na cidade. Continuaremos 
dando o suporte para o que 
for necessário, como foi 
feito nas obras entregues 
hoje, porque sabemos da 
importância do trabalho 
de toda a equipe que atua 
na unidade, se dedicando 
ao máximo para salvar 
vidas”, destacou.
O comandante do 7ºGB, 

Major  QOBM Mario 
Sérgio Garcez da Silva, 
falou sobre os desafios 
para levar o melhor aten-
dimento para a população. 
“O quartel de Colombo 
é referência para muitas 
cidades e precisamos 
manter uma unidade bem 
estruturada para prestar-
mos um atendimento de 
qualidade a todos que 
precisam”.

cretaria da Fazenda, realizou 
nas dependências da Câmara 
Municipal a Audiência Pú-

blica para a realização da Lei 
de Diretrizes Orçamentária 
(LDO) para o exercício fiscal 
de 2023.

Durante a Audiência, os 
secretários municipais de 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Marcello Marcon-
des de Albuquerque, e de 
Fazenda, Clamilto Tiblier, 
apresentaram os principais 
projetos e atividades, acolhe-
ram propostas e esclareceram 
dúvidas apresentadas pelos 
participantes.

Os Secretários também 
apresentaram os resultados 
da Consulta Pública reali-
zada por meio eletrônico 
no período de 04/02/2022 a 
04/03/2022 que esteve dis-

ponível na página oficial da 
Prefeitura e divulgado através 
das redes sociais.

Através do formulário, os 
colombenses tiveram espaço 
para enviar suas demandas e 
sugestões para a consideração 
da Prefeitura no elenco de 
prioridades para o exercício 
do próximo ano. Várias das 
sugestões foram devidamente 
acolhidas e registradas na ata 
da Audiência.

Dentre as respostas colhidas, 
52,5% dos participantes con-
sideram a Saúde como a área 
mais crítica do município, 
seguido por Segurança, apon-
tado por 45,8% dos participan-
tes, e Infraestrutura viária e 
trânsito, que foi apontado por 

38,3%. O levantamento com-
pleto pode ser conferido no 
site da Prefeitura de Colombo.

Estiveram presentes na 
Audiência representantes 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher e do Mo-
vimento “Marcha Mundial 
das Mulheres”, apresentando 
demandas direcionadas ao 
atendimento das mulheres e 
público LBTQIA+.

A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias é o instrumento de 
planejamento que contém as 
principais metas e prioridades 
para o exercício seguinte e 
a Audiência Pública é um 
espaço democrático onde a 
população pode opinar e aju-
dar a elaborar esse documento.

LOCAL
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150 mil pessoas acompanharam a última edição do Festival de Curitiba

Espaço conta com dez exposições e estará aberto nos dias dos feriados para visitação do público

Ao longo de 13 dias de Festival, evento mobilizou cerca de 150 mil espectadores e gerou 
quase quatro mil empregos
Com teatros lotados e ocupando 

as ruas e espaços culturais, o 30º 
Festival de Curitiba encerrou no 
último domingo (10) com um pú-
blico estimado de 150 mil pessoas 
em suas mais de 200 atrações e 
um saldo de quase 4 mil empregos 
diretos e indiretos gerados.

Além do fomento à economia 
criativa de Curitiba e de cidades da 
Região Metropolitana que partici-
param, como São José dos Pinhais, 
Araucária e Balsa Nova, a mostra 
foi um marco da retomada do setor 
cultural no país em 2022.

Depois de um ano suspenso por 
causa da pandemia, em 2020, e de 
uma edição online no ano passado, 
o Festival de Curitiba contou com 
a volta do público nos teatros e nas 
apresentações de rua.

Para o diretor do Festival, Leandro 
Knopfholz, este reencontro entre 
artistas e plateia foi a grande reali-
zação do evento. “Havia uma avidez 
do público em assistir de novo um 
espetáculo dentro do teatro e, de 
outro lado, a alegria dos artistas 
em poderem trabalhar novamente 
diante do público”, disse. 

Museu Oscar Niemeyer abre normalmente nos feriados; confira a programação

Atualmente, o Festival de Curitiba 
é o maior evento de artes cênicas 
da América Latina. Mais de 900 
artistas e 130 companhias e grupos 
de teatro trabalharam no 30º Festival 
de Curitiba, que durou 13 dias, de 
29 de março a 10 de abril.

A atriz curitibana Guta Stresser, 
que já atuou em diversas funções do 
evento desde a sua criação em 1992, 
avalia que festival transformou a 
cultura da cidade. “Curitiba foi vi-
rando outra cidade ao longo destes 
30 anos. O festival movimenta a 
Capital de uma forma profunda. 
São exposições, teatros lotados e 
gente na rua. É maravilhoso como 
o festival ocupa a cidade e como 
a cidade responde e se torna efer-
vescente neste período”, afirmou. 

Quase todas as apresentações da 
mostra principal, a partir deste ano 
chamada de Mostra Lúcia Camargo, 
tiveram ingressos esgotados. Duas 
delas: o show “AmarElo” do cantor 
Emicida, e o espetáculo “Abjeto 
– Sujeito: Clarice Lispector por 
Denise Stoklos” abriram sessões 
extras devido à grande demanda 
por ingressos.

Cerca de 40 mil pessoas assis-
tiram às peças da Mostra Lúcia 
Camargo, que neste ano mesclou 

O Museu Oscar Niemeyer 
(MON) estará aberto normal-
mente ao público nos feriados de 
Sexta-Feira Santa, Páscoa (15 e 17) 
e Tiradentes (21). O funcionamento 

é das 10h às 18h, sendo o último 
horário de acesso às 17h.

A MON Loja também abrirá 
nestes dias, seguindo o horário de 
funcionamento do Museu. Nela, o 

visitante encontra presentes, peças 
de design assinadas, livros de arte 
e livros infantis, além de catálogos 
e souvenirs de exposições de arte 
com a marca do Museu Oscar 
Niemeyer. Já o MON Café segue 
o horário de funcionamento das 
9h às 19h.

Várias exposições estão em cartaz 
atualmente: O Labirinto da Luz; 
África, Expressões Artísticas de 
um Continente; Ásia: a Terra, os 
Homens, os Deuses – Segunda 
Edição; O Mundo Mágico dos 
Ningyos; Lados Lados; Afinida-
des; Da Vinci Experience; Espaço 
Niemeyer; Cones e obras do Pátio 
das Esculturas.

Os ingressos custam R$ 30 

é a melhor opção! 
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estreias nacionais com peças que 
já tinham passado pelo Festival em 
outras edições. 

As atrações do Risorama e do 
MishMash também tiveram in-
gressos esgotados e a estimativa da 
organização é de que 27 mil pessoas 
assistiram às peças da Mostra Fes-
tival na Rua. 

Um dos grandes destaques desta 
edição que celebrou as três décadas 
da criação do evento foi a exposição 
“Viva! 30 anos por Lenise Pinhei-
ro”, que registrou 30 anos de história 
do Festival de Curitiba pelo olhar 
da fotógrafa que cobriu todas as 
edições desde 1992. 

A exposição com mais de 400 
imagens do trabalho da artista foi 
montada em vários formatos e 
espaços culturais, distribuídas por 
15 pontos diferentes de Curitiba. A 
maior parte do material está no vão 
livre do Museu Oscar Niemeyer 
(MON) e fica em cartaz até o dia 
29 de abril.

A 30ª edição do Festival de Curi-
tiba terminou neste domingo, mas 
o trabalho segue com o lançamento 
de uma plataforma digital própria 
para o setor cultural: a Caco. O 
objetivo da ferramenta é conectar 
profissionais da área e ser um es-

paço para divulgação de trabalhos, 
observação das tendências do teatro 
e novas oportunidades.

A plataforma se inicia como uma 
rede para conectar pessoas do setor 
e, com o tempo, oferecerá novas so-
luções, como a realização de cursos 
e oferta de conteúdo específico. Em 
um terceiro estágio, a Caco abrange-
rá o público final – os espectadores 
– e será também um guia cultural 
e local para compra de ingressos, 
entre outras funcionalidades.

Com o tempo, a plataforma terá 
mapeamento de salas de teatro, 
grupos existentes em determinado 
local, profissionais de cada segmen-
to (atores, iluminadores, sonoriza-
dores, contrarregras, por exemplo), 
e conectará pessoas e locais.

A partir da Caco, pretende-se criar 
uma teia de profissionais e espaços 
e estimular a economia criativa, ini-
cialmente, do mundo do teatro. “A 
plataforma tem um viés econômico 
muito forte. Queremos que se torne 
uma mina de recursos de teatro e 
beneficie a todos os envolvidos na 
área. As companhias se beneficiarão 
da plataforma e poderão utilizá-la 
como uma espécie de depósito 
virtual do seu repertório", disse 
Leandro Knopfholz.

(inteira) e R$ 15 (meia-entrada 
para professores e estudantes com 
identificação; doadores de sangue; 
pessoas com deficiência; titulares 
da ID Jovem; pessoas com câncer 
com documento comprovatório). 
Menores de 12 anos, maiores de 
60 anos, jornalistas, taxistas cre-
denciados à Urbs, membros da 
Associação Profissional dos Ar-
tistas Plásticos do Paraná (Apap) e 
membros do International Council 
of Museums (Icom) têm direito à 
entrada gratuita, mediante apresen-
tação de documento que comprove 
a condição.

Eles podem ser adquiridos online 
ou diretamente na bilheteria, sem a 
necessidade de fazer agendamento 

prévio.
O Museu Oscar Niemeyer 

(MON) é patrimônio estatal vin-
culado à Secretaria de Estado da 
Comunicação Social e da Cultura 
do Paraná. A instituição abriga re-
ferenciais importantes da produção 
artística nacional e internacional 
nas áreas de artes visuais, arquite-
tura e design, além de grandiosas 
coleções asiática e africana.

No total, o acervo conta com mais 
de 14 mil peças, abrigadas em um 
espaço superior a 35 mil metros 
quadrados de área construída, 
sendo 17 mil deles de área para 
exposições, o que torna o MON o 
maior museu de arte da América 
Latina.
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Justiça aprova por mais um ano a renovação 
do Ato Trabalhista do Paraná Clube

Ex-presidentes da FIFA e da UEFA 
serão julgados por fraude na Suíça

Os dois cartolas estiveram no comando do futebol mundial por anos e agora respondem 
por possíveis crimes de fraude

Dívida paranista é de mais de R$93 milhões somente nas esferas cível e trabalhista

Na terça-feira (12), o Tribunal 
Penal Federal da Suíça anunciou 
que irá julgar, entre os dias 8 e 22 
de junho, Michel Platini e Josepp 
Blatter, ex-presidentes da Uefa e da 
Fifa, respectivamente, por fraude, 
no caso do suposto pagamento 
que os afastou do futebol mundial 
em 2015.

Acusados também de gestão 
fraudulenta, abuso de confiança e 
falsidade em títulos, os dois ex-diri-
gentes são suspeitos de ter "obtido 
ilegalmente, em detrimento da 
Fifa, um pagamento de 2 milhões 
de francos suíços (cerca de R$ 10 
milhões) em favor de Platini".

Segundo a promotoria suíça, 
ainda no início de novembro de 
2021, no primeiro mandato de 
Blatter na Fifa entre 1998 e 2002, 
Platini recebeu integralmente como 
conselheiro do presidente da enti-
dade máxima do futebol mundial 

A juíza Marli Gomes Gon-
çalves, do Tributal Regional 
do Trabalho da 9ª Região, 
renovou o Ato Trabalhista do 
Paraná Clube por mais um 
ano. A medida foi publicada 
no último domingo (10) e re-
tém 20% da receita do clube 
para pagamento de dívidas 
trabalhistas.

No despacho, a magistrada 
ressalta que a continuidade é 
a melhor opção para o trico-
lor conseguir pagar o débito. 
O novo acordo engloba uma 
dívida de R$ 71,2 milhões, 
entre 112 processos cíveis, que 
somam mais de R$ 32 milhões, 

uma remuneração anual de 300 
mil francos (aproximadamente R$ 
1,5 milhão).

A acusação ainda lembra que, em 
2011, portanto mais de oito anos 
após atuar como conselheiro de 
Blatter, Platini cobrou uma dívida 
de 2 milhões de francos suíços (R$ 
10 milhões) e que foi paga "sem 
fundamento" pela Fifa "com o 
apoio do presidente".

Platini e Blatter se defendem 
desde o começo da investigação 
afirmando que decidiram oralmen-
te um salário anual ao ex-jogador 
francês de um milhão de francos 
suíços (R$ 5 milhões) para esse 
trabalho de conselheiro, sem que a 
Fifa pudesse pagar, na época, este 
valor. Segundo eles, a dívida foi 
paga com atraso.

A fraude pode levar a cinco anos 
de prisão "ou a uma pena pecuniá-
ria" no direito suíço.

e outros 336 trabalhistas, que 
acumulam um total de R$ 39 
milhões em dívidas.

Segundo o balanço financeiro 
paranista de 2020, o débito tra-
balhista era de R$ 38,6 milhões 
e o cível de R$ 55 milhões. 
No total, o Paraná soma uma 
dívida de R$ 141,1 milhões. O 
resultado de 2021 tem que ser 
publicado neste mês.

O Tricolor iniciou o Ato 
Trabalhista em março de 2018 
e chegou a reduzir a dívida 
trabalhista de R$ 34,3 milhões 
para R$ 29,7 milhões, mas 
aumentou para 38,6 milhões 
no ano passado. O clube con-

Estão abertas as inscrições do Geração Olímpica e Paralímpica para 2022

vive anualmente com salários 
atrasados, e novos processos 
entram na Justiça frequente-
mente.

Com a queda para a Série D, 
o tricolor projeta uma receita 
abaixo de R$ 9 milhões para 
2022, muito por conta pelo 
fato de que a quarta divisão 
do futebol brasileiro não tem 
pagamento por direitos televi-
sivos, com os clubes recebendo 
uma da CBF de R$ 120 mil que 
é pago anualmente para cada 
clube da Série D.

Além disso, no início da 
temporada a equipe caiu para 
a Segunda Divisão do Cam-
peonato Estadual e disputará 
apenas a Divisão de Acesso em 
2023. Para que possa disputar 
uma competição nacional no 
ano que vem, o Paraná precisa 
do acesso à Série C ou ficará 
somente com jogos estaduais 
até 2025.

A equipe estreia neste do-
mingo (17) pela Série D do 
Brasileirão, às 16h, jogando 
fora de casa contra o Oeste

Estão abertas as inscrições para 
a 11ª edição do Geração Olímpi-
ca e Paralímpica. Ao todo, serão 
disponibilizadas 1.160 bolsas para 
atletas e técnicos. As inscrições 
ficam abertas até o dia 25 de abril, 
às 23h59 (horário de Brasília), e 
são centralizadas no site www.
esporte.pr.gov.br/form/geracao-
-olimpica-2022. 

Segundo o diretor de Esportes 
da Superintendência Geral do 
Esporte, Cristiano Barros Homem 
d'El Rei, o programa é um agente 
motivador para técnicos e atletas e 
contribui para o desenvolvimento 
de futuros talentos esportivos.

“Estamos abrindo as inscrições 
para o Geração Olímpica e Para-

límpica. É um momento muito 
importante para o esporte do 
Paraná, no qual teremos 1.160 
bolsas à disposição da comuni-
dade esportiva e por meritocracia 
estaremos as distribuindo nas oito 
categorias para os melhores atletas 
e técnicos do Paraná”, comentou.

Em 2021, o Geração Olímpica 
e Paralímpica celebrou sua 10ª 
edição, sendo o maior programa de 
bolsa-atleta entre todos os estados 
do país, conforme pesquisa reali-
zada pela Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) e divulgada na 
Revista Latino-Americana de Es-
tudos Socioculturais do Esporte.

O programa investe anualmente 
mais de R$ 4,75 milhões, com o 

patrocínio exclusivo da Copel, em 
cerca de mil bolsas para atletas 
e técnicos vinculados a institui-
ções paranaenses (federações e 
escolas), atendendo desde jovens 
promessas a estrelas de renome 
internacional.

Neste ano, serão ofertadas as 
bolsas abaixo listadas com os 
seguintes valores:

- 325 bolsas Formador Escolar: 
valor mensal de R$ 200;

- 45 bolsas Técnico Formador 
Escolar: valor mensal de R$ 350;

- 400 bolsas Estadual Olímpico e 
Paralímpico (EAD): valor mensal 
de R$ 500;

- 70 bolsas Técnico (EAD): valor 
mensal de R$ 850;

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

- 30 bolsas Internacional: valor 
mensal de R$ 1.500,00; e

- Até 20 bolsas Medalhista: valor 
mensal de R$ 3.000,00.

É importante que os interessa-
dos em se inscrever no programa 
Geração Olímpica e Paralímpica 
leiam com atenção o regulamento 
disponível no site anteriormente 
mencionado e se atentem a algu-
mas informações. O processo é 
aberto a todos os interessados e 
só será permitida a inscrição em 
uma categoria. Não será permi-
tida a troca de categoria após a 
inscrição ser realizada e, em casos 
de inscrições duplicadas, ambas 

serão desconsideradas.
Independente do nome já constar 

como pré-aprovado no regula-
mento, a inscrição segue obriga-
tória. Procedimentos e prazos não 
cumpridos acarretarão na elimina-
ção do pretendente no processo.

A Superintendência Geral do 
Esporte também selecionou 
algumas perguntas e respostas 
que estão disponíveis no site da 
entidade para ajudar os candi-
datos. Se mesmo após a leitura 
do regulamento e do FAQ ainda 
persistirem dúvidas, é preciso 
enviar o questionamento para ge-
racaoolimpica@esporte.pr.gov.
br – o prazo para respostas é de 
até 72h.

Siga-nos nas redes sociais
                 FB/JORNALDECOLOMBO 
                                 @JORNALDECOLOMBO
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Comec e URBS procuram alternativa 
para estação tubo na Carlos Gomes

Prefeitura de Pinhais abre 
chamamento público de foodtrucks 
para festival de dança do município

Capital chega a 160 linhas que só aceitam cartão-transporte como forma de pagamento

Os presidentes da URBS e da Comec estiveram reunidos para encontrar uma solução na 
superlotação da estação tubo da Praça Carlos Gomes

A Secretaria Municipal de Cultu-
ra, Esporte e Lazer de Pinhais, por 
meio do Departamento de Cultura, 
abriu inscrições, por meio do Cha-
mamento Público nº 13/2022, para 
os interessados em trabalhar com 
alimentação em foodtruck no 3º 
Festival Dança Pinhais.

O objetivo é promover o desen-
volvimento cultural e esportivo, 
além de articular políticas de apoio 
e patrocínio às atividades de cultura 
voltadas à comunidade.

As vagas são para comercializa-
ção de hambúrguer e sanduíche ar-
tesanal, pastel, espetinho, porções 
e churros. As inscrições seguem 
até o dia 4 de maio e devem ser 
realizadas por meio do link: https://
pinhais.atende.net/diariooficial/
edicao/1679/texto/42066 onde 
também consta o regulamento do 
Chamamento. Mais informações 
podem ser retiradas pelo telefone 
(41) 99225-8389.

Após a inscrição online e a pu-
blicação no Diário Oficial, os pri-
meiros inscritos serão convocados 
para comprovar a aptidão à vaga. 
Se o primeiro inscrito não cumprir 
com os requisitos dispostos neste 
chamamento e for considerado 

O presidente da Comec, 
Gilson Santos,  esteve 
reunido na sede da Urba-
nização de Curitiba S/A 
– URBS com o presidente 
Ogeny Maia Neto para 
tratar de algumas pautas 
que serão apresentadas 
e debatidas na próxima 
reunião do Conselho de 
Transporte Coletivo da 
Região Metropolitana de 
Curitiba.
O Conselho de Transporte 

foi criado com a finalidade 

inapto à vaga, o segundo inscrito 
será convocado, e, assim, suces-
sivamente, até que todas as vagas 
sejam preenchidas.

Entre as regras previstas, estão o 
aceite de apenas uma inscrição por 
CNPJ e as inscrições realizadas em 
categorias não condizentes com o 
ramo de atuação serão desconsi-
deradas.

Já o 3º Festival “Dança Pinhais” 
recebe inscrições de coreografias 
até o dia 1º de maio. O evento ofe-
rece workshops de dança gratuitos 
e reúne coreografias de diversas 
modalidades: ballet, jazz, dança 
contemporânea, danças urbanas e 
danças populares. 

Podem se inscrever bailarinos a 
partir de sete anos com coreografias 
individuais, duos e/ou conjuntos. 
Os participantes serão avaliados 
por três jurados renomados da área 
e concorrerão a premiação de 1º, 
2°, 3° lugar em cada categoria, 
além de premiações especiais em 
dinheiro. O evento ocorrerá nos 
dias 28 e 29 de maio. 

O regulamento e as inscrições 
para o evento estão disponíveis no 
link:http://www.pinhais.pr.gov.br/
evento/120.

de assessorar o Governo 
do Estado e os Municípios 
da Região Metropolitana 
na formulação de políti-
cas e na implementação 
de programas voltados 
ao desenvolvimento do 
transporte coletivo na 
região e é presidido pelo 
Diretor de Transporte da 
Comec Wiliam Correa, que 
também esteve presente no 
encontro.
Santos aproveitou a opor-

tunidade para tratar da es-

Mais dez linhas terão pagamento exclusivo 
com cartão-transporte em Curitiba

tação tubo Carlos Gomes, 
que serve de embarque 
para a linha F02 – CTBA/
FAZENDA RIO GRAN-
DE, uma das principais na 
conexão de Fazenda Rio 
Grande com o centro da 
Capital.
Implementada em 1997, 

a estação já não comporta 
o número de usuários que 
utilizam a linha, especial-
mente no pico da tarde, 
no sentido Fazenda Rio 
Grande, e com isso muitos 
usuários precisam esperar 
do lado de fora da estação.
Uma opção seria a am-

pliação da estação atual, 
mas outras alternativas 
estão sendo estudadas, pois 
talvez mesmo a ampliação 
não seja suficiente para 
o crescente número de 
usuários.
Uma nova reunião deverá 

ocorrer nesta semana para 
definir qual alternativa será 
escolhida para a resolução 
do problema no serviço 
oferecido aos usuários do 
transporte público.

A partir do próximo sábado 
(16/4), mais dez linhas de ônibus 
de Curitiba passarão a ter pa-
gamento exclusivo com cartão-
-transporte. As linhas circulam em 
bairros das regionais Boa Vista, 
Cajuru, Boqueirão, Pinheirinho, 
Bairro Novo e Portão.

São elas: 372 Tarumã; 373 Alto 
Tarumã; 533 Erico Veríssimo/
Pantanal; 612 Portão/CIC; 631 
Piratini/BR476; 635 Londrina; 
649 Pirineus; 683 Futurama/S. 
Cercado; 773  Vizinhança/Santa 
Rita; e 828 C. Comprido

Considerado mais prático e 

seguro, o cartão-transporte ajuda 
a dar velocidade no embarque, 
além de diminuir a circulação de 
dinheiro nos veículos, o que inibe 
assaltos e roubos. 

Atualmente, mesmo aceitando 
dinheiro, o cartão já é o principal 
meio de pagamento nessas dez 
linhas, com 76% de participa-
ção, segundo a Urbanização de 
Curitiba (Urbs), que administra 
o transporte coletivo na cidade.  

“O cartão é o principal meio 
de pagamento dos usuários do 
transporte coletivo, com mais de 
70% no total das linhas. Trata-se 
de uma mudança tecnológica que 
veio para ficar, tanto pela agilidade 
no embarque, sem a necessidade 
de esperar pelo troco, quanto pela 
facilidade de carregar os créditos, 
o que pode ser feito em terminais, 
por aplicativos e pelo WhatsApp”, 
lembra o presidente da Urbs, 

Ogeny Pedro Maia Neto.
Com as dez novas linhas, vai 

para 160 o número das que só 
aceitam cartão-transporte como 
pagamento, para um total de 254 
linhas de ônibus na capital.

Em breve, todas elas passarão 
a receber também pagamento de 
cartão de crédito e débito e outros 
dispositivos por aproximação. 
A novidade, que já funciona em 
terminais e estações-tubo, deve 
ser ativada nos veículos até o fim 
do mês.

Para atender o usuário que vai 
precisar fazer o cartão, a Urbs 
está reforçando o atendimento nas 
unidades localizadas nas Ruas da 
Cidadania. O Urbs Móvel, que 
presta atendimento itinerante, tam-
bém terá programação nos bairros 
em que circulam essas linhas.

A confecção da primeira via do 
cartão-transporte é gratuita. Para 

fazer o cartão, o usuário deve 
agendar atendimento pelo site da 
Urbs e depois comparecer nas 
unidades na Rua da Cidadania ou 
na Rodoferroviária. Excepcional-
mente, em caso de instabilidade 
no site, o usuário poderá fazer 
agendamento pessoalmente nas 
unidades de atendimento. O 
serviço será marcado para a data 
e horário mais próximos que 
estejam disponíveis.

Para a emissão do cartão, basta 
levar ao local de atendimento 
documento de identificação com 
foto, CPF e comprovante de 
endereço. No caso de menores 
de idade, o cartão pode ser soli-
citado pelos pais ou responsável 
legal, apresentando documento 
de identificação original com foto 
de ambos. Todas as unidades e o 
Urbs Móvel trabalham das 11h às 
17h em dias úteis.

FB/JORNALDECOLOMBO 
                        @JORNALDECOLOMBO

Siga-nos nas redes sociais
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Conta de luz deve ter bandeira 
verde até o fim do ano, diz ONS

Presidente do Banco Central se 
diz surpreso com alta da inflação

Segundo a Caixa, aproximadamente 30 bilhões de reais serão liberados para cerca de 42 
milhões de trabalhadores com direito ao saque

Desde setembro, consumidores pagavam taxas adicionais pela escassez hídrica 

O presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, 
classificou como "bastante 
alto" o núcleo da inflação. 
Ele se manifestou “surpreso” 
com a aceleração de 1,62% 
apresentada em março para 
o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (IPCA). As 
declarações foram feitas 
em evento transmitido pela 
internet.  

De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o IPCA 
de março foi a maior taxa 
para um mês de março desde 
a implantação do Plano Real, 
em 1994.

Entre as justificativas para 
o resultado, Campos Neto 
citou índices relacionados a 
“processos industriais”, que, 
segundo ele, não caíram da 
forma como era esperado. Já 
o setor de serviços reagiu, 
segundo Campos neto, “mais 
ou menos” da forma espera-
da, referindo-se à inflação 
represada do setor.

“Os núcleos de inflação 
estão bastante altos, e as 
surpresas de curto prazo têm 
um pedaço que foi gasolina e 
outro que foi vestuário, que 
veio muito forte. A gente en-
tão olha a cadeia e vê se tem 
alguma coisa mais informa-
tiva no longo prazo”, disse.

Cinco dias após o presidente 
Jair Bolsonaro anunciar o fim de 
bandeira de escassez hídrica na 
conta de luz e a entrada em vigor 
da bandeira verde a partir de 16 
de abril, o Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS) 
informou que ela deve vir pra 
ficar. Novas mudanças não são 
esperadas até o fim de ano. Isso 
significa que provavelmente 
as tarifas não voltarão a sofrer 
acréscimos em 2022.

"Essa é a expectativa", disse 
Luiz Carlos Ciocchi, diretor-
-geral do ONS. A entidade é 
responsável por coordenar e 
controlar as operações de ge-
ração e transmissão de energia 
elétrica do Sistema Interligado 
Nacional (SIN).

O sistema de bandeiras tarifá-
rias é o que define o real custo 
da energia. Quando as condições 
de geração de energia não são 
favoráveis, é preciso acionar as 
usinas termelétricas, elevando 

“A gente entende que tem 
um choque de energia em 
cima de um choque que já vi-
nha. A gente vê a difusão, que 
foi uma das mais altas que já 
tivemos”, acrescentou.

Campos Neto, no entanto, 
disse que, apesar da surpre-
sa causada pelos resultados 
inflacionários, acredita em 
uma melhora futura da 
situação, quando a alta da 
taxa básica de juros refletir 
com mais intensidade na 
economia.

“A gente teve uma surpresa 
neste último número [IPCA 
de março]. Vamos olhar e 
analisar os fatores que estão 
gerando essas surpresas in-
flacionárias e vamos comu-
nicar isso em um momento 
maios apropriado”, disse.
O presidente do Banco 

Central disse, no entanto, 
“que grande parte do traba-
lho que fizemos em termos 
de juros terá impacto nos 
próximos trimestres. Então 
temos ainda uma defasagem 
em relação ao que já foi 
feito”.
Campos Neto lembrou que 

a autoridade monetária está 
“sempre aberta a reanalisar o 
cenário, se entendermos que 
haja alguma coisa diferente 
do padrão que tínhamos 
identificado até então”.

os custos. Assim, cobranças adi-
cionais têm por objetivo cobrir a 
diferença e também funcionam 
para frear o consumo.

Quando vigora a bandeira 
verde, não há acréscimos na 
conta de luz. Já na bandeira 
amarela, o consumidor paga um 
adicional de R$ 0,01874 para 
cada quilowatt-hora (kWh). A 
bandeira vermelha é dividida: 
no patamar 1, o acréscimo é de 
R$ 0,03971 e no patamar 2 é de 
R$ 0,09492.

No ano passado, foi criada a 
bandeira de escassez hídrica, 
que fixa um acréscimo de R$ 
14,20 a cada 100 kWh consu-
midos. Ela estava vigente há 
sete meses, desde setembro. 
Segundo o governo federal, a 
medida era necessária para com-
pensar os custos da geração de 
energia, que ficaram mais caros 
em consequência do período 
seco em 2021, apontado como 
o pior em 91 anos.

Caixa libera consulta ao saque extraordinário do FGTS

Ciocchi afirmou que, com o 
volume de chuvas registrado 
desde o fim do ano passado, a 
atual situação dos reservatórios 
das usinas hidrelétricas permiti-
rá ao país atravessar o restante 
do ano de forma mais tranquila 
e segura do que em 2021. "Su-
deste e Centro-Oeste terminam 
o período de chuvas no melhor 
nível desde 2012", observou.

Segundo o diretor-geral da 
ONS, a geração térmica deverá 
se limitar às usinas inflexíveis, 
que são aquelas que não po-
dem parar e que possuem uma 
capacidade em torno de 4 mil 
MW (megawatts). Nos piores 
momentos da crise hídrica de 
2021, as térmicas respondiam 
por mais de 20 mil MW.

Atualmente, as hidrelétricas 
são responsáveis por cerca de 
65% da geração de energia no 
país. A matriz brasileira vem 
sendo modificada nos últimos 
anos com o crescimento de 
novas fontes renováveis, como 
eólica, que já representa aproxi-
madamente 9% do total.

Apesar da recuperação das 
usinas hidrelétricas, Ciocchi 
considera ter sido acertada a 
decisão do governo de contratar 
térmicas emergenciais no ano 
passado. Elas deverão garantir, 
até dezembro de 2025, a reserva 
de energia que era considerada 
necessária para uma recupera-
ção de longo prazo. "Na hora 
que tomamos a decisão, existia 
uma incerteza muito grande. 
Tínhamos duas escolhas: o 
arrependimento de contratar e 
o arrependimento de não con-
tratar", pontuou.

Os trabalhadores já podem 
conferir se têm direito ao 
saque extraordinário de até 
mil reais do FGTS, o Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço, e a data que vai 
poder sacar o dinheiro.  
Os primeiros a serem bene-

ficiados são os nascidos em 
janeiro, que terão os recur-
sos liberados no dia 20 de 
abril. O calendário vai até 15 
de junho para os nascidos em 
dezembro. Segundo a Caixa, 
cerca de 30 bilhões de reais 
serão liberados para cerca de 
42 milhões de trabalhadores 

com direito ao saque.
A novidade é a nova ver-

são do aplicativo do FGTS, 
lançada na última semana, 
onde poderá ser consultado 
o valor a ser creditado e a 
data de crédito na Conta 
Poupança Social Digital. O 
trabalhador poderá infor-
mar, ainda, que não quer 
receber.
Neste caso, o débito não 

vai ser realizado na conta 
do FGTS. Aliás, essa so-
licitação também pode ser 
feita no aplicativo. Também 
poderá ser feita a alteração 

cadastral para criação de 
conta poupança digital.
A consulta do saldo con-

tinua sendo realizada no 
site fgts.caixa.gov.br, nas 
agências da Caixa e por 
SMS. No site, o trabalhador 
pode saber se tem direito 
ao Saque Extraordinário; e 
consultar a data de crédito 
na Conta Poupança Social 
Digital.
Se a conta não for movi-

mentada até 15 de dezembro 
deste ano, a devolução dos 
valores devidamente corri-
gidos será automática.

Siga-nos nas redes sociais
                 FB/JORNALDECOLOMBO 
                                 @JORNALDECOLOMBO
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Na madrugada da última 
segunda-feira (11), o restaurante 
Jurassic Dog, que fica localizado 
na Rua Aleixo Walt, no bairro 
Roça Grande, foi assaltado por dois 
homens armados que renderam os 
funcionários no local.

Logo na entrada do estabeleci-
mento, os suspeitos anunciaram o 
assalto e impediram qualquer rea-
ção dos trabalhadores. Eles fizeram 
uma limpa no caixa do restaurante, 
levando cerca de R$1.500 e os ce-
lulares dos funcionários rendidos.

Em entrevista ao programa 
Cidade Alerta, da RIC TV, uma 
das vítimas do assalto detalhou 
como foi a abordagem dos ban-
didos. “Eles falavam que queriam 
celular, dinheiro, chave do carro, 
tudo. Fiquei sem reação na hora”, 
declarou uma das vítimas.

Além do roubo dentro do esta-
belecimento, os ladrões tentaram 
levar o carro do dono do restauran-
te, mas não conseguiram, pois as 
chaves e o proprietário não estavam 

O soldado da Polícia Militar, 
Diogo Coelho Costa, suspeito 
de matar Andriely Gonçalves 
da Silva em 2018, teve o seu 
julgamento iniciado na tarde da 
última terça-feira (12). Um júri 
popular foi formado para definir 
o desfecho do caso. Ao todo, 
16 testemunhas serão ouvidas 
durante o júri.

De acordo com a denúncia 
do Ministério Público do Paraná 
(MP-PR), Andriely foi morta 
por asfixia com um saco plás-
tico. Um laudo realizado pelo 
Instituto Médico Legal (IML), 
na época do crime, chegou a 
confirmar que o sangue encon-
trado no carro de Diogo seria 
da vítima, o que acarretou no 
indiciamento do réu pelo crime 
de feminicídio.

De acordo com a acusação, 
o militar não aceitou o fim 
do relacionamento dos dois e 
o envolvimento de Andriely 
com outro homem, motivando 
o crime. O corpo da vítima foi 
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Policiais paranaenses 
mostram insatisfação com o 
Governador Ratinho Júnior

Bandidos armados invadem 
lanchonete e rendem 

funcionários no Roça Grande

Policial acusado de matar ex-mulher 
em Colombo vai a júri popular

Imagens das câmeras de segurança registraram a ação dos ladrões. Mesmo com máscara, é 
possível ver parte do rosto de um dos assaltantes

Delegados da Polícia Civil não farão operações por um mês como forma de 
protesto ao reajuste apresentado pelo Governo Estadual

no local no momento do crime. 
Ainda assim, eles fugiram com a 
moto de um dos entregadores.

Um cliente que tinha saído do 
estabelecimento minutos antes do 
assalto percebeu a movimentação e 
acionou a polícia. Após a saída dos 
criminosos com a moto roubada, 
esse cliente perseguiu os bandidos 
e conseguiu derrubá-los quando se 
sentiu em perigo.

“Na hora que eu cheguei numa 
subida, eles apontaram a arma pra 
mim e eu bati na traseira da moto. 
Eles caíram com força e eu recuei 
com medo de que eles atirassem, 
mas daí quando eu voltei, eles já 
haviam fugido”, relatou o motorista 
em entrevista à RIC TV.

Após a queda, os bandidos 
fugiram por uma região de mata 
e acabaram deixando um celular 
para trás. A Polícia analisa agora 
as imagens geradas pelas câmeras 
de segurança e investiga que são os 
possíveis criminosos que assalta-
ram o restaurante.

encontrado às margens da Es-
trada da Graciosa na noite de 8 
de julho de 2018, um mês após 
o desaparecimento dela.

Câmeras de segurança mos-
traram o momento em que o 
policial saiu de casa com a 
jovem na madrugada em que 
aconteceu o desaparecimento. 
Desde o início, a defesa de 
Diogo não nega que o sangue 
encontrado no veículo seja de 
Andriely, mas justifica que ela 
tinha endometriose e sofria com 
sangramentos muito intensos no 
período menstrual.

Desde o início da investi-
gação, Diogo nega o crime. 
Segundo o Portal da Transpa-
rência do Governo do Paraná, 
ele ainda presta serviços para 
a PM e recebe vencimento 
mensal de R$ 4.611,17.

O Ministério Público do 
Paraná (MP-PR) pede a conde-
nação de Diogo Coelho Costa 
por feminicídio, asfixia, dissi-
mulação e ocultação de cadáver.

Um protesto de servidores da 
Polícia Civil contra o Governador 
Ratinho Júnior terminou em con-
fusão na manhã da última segunda-
-feira. Os protestantes foram até a 
sede do Departamento de Trânsito 
(Detran), no bairro Tarumã, onde 
o chefe do Executivo participava 
do evento de inauguração de uma 
minicidade educativa.

Segundo a Associação dos 
Delegados de Polícia do Estado do 
Paraná (ADEPOL-PR), os mani-
festantes foram até o local com um 
caminhão de som, mas acabaram 
sendo reprimidos pelos policiais 
e seguranças das autoridades que 
acompanhavam o evento.

“A ADEPOL-PR repudia com 
veemência o descontrole emocio-
nal e administrativo demonstrado 
pelo Governador do Estado do 
Paraná, também e principalmente 
na data de hoje, quando determinou 
que seus jagunços de plantão, que 
pusessem mordaças em manifes-
tantes pacíficos, inclusive com 
agressões às mulheres Policiais 
Civis que são mães de família”, 
declarou em nota a ADEPOL.

A tropa de choque da Polícia 
Militar precisou então ser acionada 
para conter o tumulto e houve uma 
troca de empurrões entre os mani-
festantes e os seguranças do evento.

Já o Governo Estadual disse 
que “entende que todas as mani-
festações são legítimas, mas não 
podem impedir atividades roti-
neiras de outros órgãos públicos 

ou interromper o trânsito de uma 
avenida importante da cidade”.

A manifestação vem na esteira 
da insatisfação que os policiais 
civis e militares vêm apresentando 
com a atual gestão estadual e que 
acabou ganhando um novo capítulo 
após a última proposta de reajuste 
salarial aprovada. A recomposição 
salarial desigual entre os níveis e 
a reestruturação da carreira dese-
nhada pelo governo e aprovada 
pelos deputados não agradou aos 
policiais civis.

Além disso, os agentes de 
segurança reclamam da falta de 
diálogo para a nova proposição 
salarial, destacando que a propos-
ta apresentada pelo Governador 
e aprovada pelos deputados não 
atende às demandas da classe e 
não cobre as perdas salariais dos 
últimos anos.

O projeto só chegou aos depu-
tados no dia 4 de abril, a poucos 
dias do prazo legal para aprovação, 
já que a legislação eleitoral proíbe 
reajustes ao funcionalismo público 
a partir deste mês. Os policiais 
alegam que o envio do reajuste foi 
enviado no prazo limite justamente 
para que se impedisse o debate e 
ajuste nas cifras e se evitasse uma 
pressão nos parlamentares.

Oficialmente, o Governo Es-
tadual diz que a correção das 
tabelas “contempla um ganho real 
para todas as classes, em todas as 
referências, atendendo ao critério 
progressivo de acordo com o valor 

do subsídio”, tendo assim ganho 
progressivo na remuneração con-
forme a etapa de carreira em que 
se encontra o servidor.

As entidades de classe que 
representam as forças policiais no 
Paraná já convocaram diversas 
manifestações para protestar sobre 
a forma como vêm sendo tratadas 
pelo Governo. Os delegados da 
Polícia Civil, através da ADEPOL, 
afirmaram que não vão participar 
de nenhuma operação policial pe-
los próximos 30 dias como forma 
de protesto.

Segundo a entidade: “Tal fato se 
dá, além da negativa da reposição 
das perdas salariais dos últimos 
seis anos (cerca de de 30%) e 
nenhum diálogo por parte do Go-
vernador do Paraná,  em repúdio 
ao desrespeito com a alta demanda 
de trabalho, principalmente no 
interior do estado, sendo que dos 
399 municípios paranaenses, em 
apenas 121 deles há Delegados de 
Polícia designados, defasagem que 
obrigaria aos servidores policiais 
civis a trabalharem inclusive em 
seus dias de folga para atender a 
população paranaense.”

“A população precisa saber 
quantos bilhões o senhor está dei-
xando de arrecadar em impostos 
das grandes empresas. Valores que 
o senhor está deixando de arrecadar 
e que poderiam pagar o que nós 
merecemos. Enquanto a população 
paga imposto, o senhor deixa de 
arrecadar das grandes empresas”, 
completou Kamil Salmen, presi-
dente da ADEPOL.

As manifestações parecem 
estar incomodando o Governador 
Ratinho Júnior, que já preparou al-
gumas represálias para as entidades 
sindicais dos servidores públicos 
no Paraná. Na noite de segunda-fei-
ra, o Governo afirmou que enviará 
um projeto de lei à Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) que 
obriga os sindicatos a publicar, 
mensalmente, o que gastam com 
o salário de seus diretores.

A minuta do documento está 
sendo elaborada pela Controlado-
ria-Geral do Estado (CGE) e deverá 
ser apresentada nos próximos dias 
à Alep, onde o Governador conta 
com uma ampla base de apoio.
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Trecho da praia de 
Matinhos é bloqueado 

para início da colocação 
dos tubos da dragagem

Professores da rede estadual farão 
paralisação no final de abril

Jornalistas paranaenses estão entre os mais agredidos do país

No início da semana, deputados receberam jornalistas e representantes do sindicato de classe

Manifestação relembrará o “massacre do Centro Cívico” e cobrará do Governador Ratinho Jr. medidas em prol da Educação no Paraná
No dia 29 de abril, professores da 

rede estadual de ensino pretendem 
entrar em greve em todo o Paraná. 
A paralisação foi marcada no mes-
mo dia em que ocorreu o “mas-
sacre do Centro Cívico”, quando 
os educadores protestavam contra 
o então Governador Beto Richa 
e acabaram sendo duramente 
reprimidos pela Polícia Militar 
numa ação que deixou cerca de 
200 pessoas feridas.

A decisão foi tomada em as-
sembleia virtual promovida pelo 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Pública do Paraná 
(APP-Sindicato), que deliberou, 
com 87% dos votos favoráveis, 
pelo protesto “contra o assédio, 
a pressão, as péssimas condições 
de trabalho e o desrespeito” do 
Governo Estadual.

“De hoje até o dia 29 cada 
trabalhador(a) tem o dever de 

Já faz cinco anos que os jornalis-
tas que atuam no Paraná ocupam as 
primeiras posições no ranking das 
agressões, que incluem ameaças, 
agressões físicas e verbais, ataques 
virtuais, impedimento ao exercí-
cio profissional, assédio moral e 
sexual e até atentados.

O caso mais recente aconteceu 
na última sexta-feira (9), quando 
duas equipes, uma da Rádio CBN 
e outra da RIC TV, tiveram equi-
pamentos confiscado e quebrado. 
“Uma situação inaceitável dentro 
de um regime democrático. Os 

Um trecho de aproximadamente 
500 metros de extensão da praia 
do Balneário Flórida, em Matinhos, 
foi interditado na última terça-feira 
(12) para o começo da instalação de 
tubos de aço. O bloqueio é neces-
sário para montar a tubulação que 
será utilizada para a dragagem da 
recuperação da Orla de Matinhos, 
no Litoral do Estado. A pista da Av. 
Beira-Mar nesse local também será 
bloqueada por prazo indetermina-
do. As obras são executadas pelo 
Consórcio Sambaqui, vencedor da 
licitação e a fiscalização será de 
responsabilidade do Instituto Água 
e Terra (IAT).

Essa etapa é de continuação dos 
trabalhos preliminares da dragagem, 
que começaram com a chegada dos 
tubos na cidade. O início efetivo das 
obras, que iniciará com a engorda 
da praia, está previsto para o mês de 
junho, após a interligação dos tubos 
de 12 metros cada. Essa rede será 
utilizada para a bombear areia e água 
da draga até a praia, promovendo 
aumento da faixa de areia.

O secretário do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, Everton 
Souza, destacou que a preparação 
para o início da dragagem segue 
o ritmo acelerado. “O objetivo do 
Governo do Estado é atender os 
municípios do Litoral nas suas de-
mandas históricas de infraestrutura”, 
destacou.

Segundo Elvio Torres, gerente de 
projeto do Consórcio Sambaqui, a 
expectativa é que o início da dra-
gagem aconteça já nos primeiros 
dias do mês de junho. “Até o início 

conversar com seus colegas e 
ajudar a construir um ato histórico. 
São nossos direitos e a nossa vida 
profissional que estão em jogo”, 
afirmou a presidenta da APP, 
Walkiria Mazeto.

A paralisação será marcada por 
um ato unificado com outras cate-
gorias que compõem o Fórum de 
Entidades Sindicais (FES), com 
concentração prevista para às 8h, 
na Praça 19 de Dezembro, e início 
das manifestações às 9h no Centro 
Cívico de Curitiba.

De acordo com a APP-Sindicato, 
“a intenção é levantar a bandeira 
da Data-Base e chamar atenção 
da sociedade para a situação de 
calamidade vivida por professo-
res(as) e funcionários(as), da ativa 
e aposentados(as), dentro e fora 
das escolas”.

Os professores se manifestam 
ainda sobre a reposição salarial 

jornalistas devem ter garantidos o 
seu livre direito de trabalhar. Isso 
garante a liberdade de imprensa. 
Toda a população perde quando 
acontece esse tipo de episódio”, 
lamentou o presidente do SindiJor/
PR, Célio Martins, ao usar a Tri-
buna da Assembleia Legislativa 
(Alep).

O Sindicato tem um protocolo 
de atuação para todos os casos de 
violência contra jornalistas, que 
passa pelo apoio, orientação sobre 
registros de ocorrência para que 
seja apurada a responsabilização, 

desse processo, os moradores e tu-
ristas vão se deparar com tubos na 
praia, ocupando a extensão de três 
quilômetros. Para os feriados que se 
aproximam, de Páscoa e Tiradentes, 
teremos aproximadamente dois 
quilômetros de interdição da areia, 
iniciando pelo Balneário Flórida”, 
explica. 

Quando encerrada, a Linha de 
Recalque será rebocada até o bal-
neário Flamingo e, por fim, para 
Caiobá – na altura do Sesc. O volume 
total de areia a ser colocado nos 6,3 
km de praias de Matinhos será de 
2,7 milhões de metros cúbicos – o 
equivalente a 210 mil caminhões –, 
promovendo o aumento da faixa de 
areia em até 100 metros (média). 

A obra de Revitalização da Orla 
de Matinhos será realizada em duas 
etapas, num valor total de R$ 500 
milhões. A primeira etapa, com or-
çamento de R$ 314,9 milhões, prevê 
serviços de engorda da faixa de 
areia por meio de aterro hidráulico; 
estruturas marítimas semirrígidas; 
canais de macrodrenagem e redes 
de microdrenagem; e revitalização 
urbanística da orla marítima com o 
plantio de árvores nativas.

Também serão realizadas melho-
rias na pavimentação asfáltica e 
a recuperação de vias. O objetivo 
é minimizar os impactos gerados 
pela combinação do desequilíbrio 
de sedimentos, ocupações mal 
planejadas e ressacas no Litoral. 
Essa combinação vem destruindo 
e comprometendo boa parte da 
infraestrutura urbana, turística e de 
lazer no município de Matinhos.

da classe, cujo percentual pode 
chegar a 34%, recomposição de 
perdas salariais, análises de pro-
gressões e promoções. A intenção 
é justamente incomodar o Gover-
no para mostrar a insatisfação dos 
profissionais da área.

“Autoritarismo, destruição de 
direitos, ataques à autonomia 
docente, pressão para o cumpri-
mento de metas autoritárias, falta 
de funcionários(as), precarização 
da escola pública, terceirização, 
empobrecimento da categoria 
e benesses a empresários têm 
marcado a gestão de Ratinho Jr 
e Renato Feder”, completou o 
Sindicato em seu site oficial.

Além da memória do evento 
de sete anos atrás, a paralisação 
remete também aos 75 anos do 
Sindicato, que serão completados 
poucos dias antes da manifesta-
ção, em 26 de abril.

e, por fim, o amparo psicológico 
aos profissionais.

Além do presidente, a diretora 
de Defesa Corporativa da institui-
ção, Aline Rios, que acompanha 
as situações de violência contra 
jornalistas há três anos, lembrou 
que os fatores que mais motivam 
as agressões estão relacionados à 
cobertura política e à pandemia. 
“Precisamos envolver a sociedade 
na discussão dessas questões, já 
que atacar profissionais também 
afeta o direito à informação”, 
afirmou.

Segundo os dados apresentados, 
de 2017 a 2021, foram registrados 
62 casos de violência contra os 
profissionais da comunicação 
no estado. Em 2021, segundo o 
ranking elaborado, o Paraná é o 
quarto estado em violência contra 
jornalistas.

A presença da direção do Sindi-
cato na Assembleia também teve 
o objetivo de alertar os deputados 
para a importância de proteger a 
liberdade de expressão e garantir 
o livre exercício da profissão.

O deputado Tadeu Veneri (PT) 

fez o convite para a apresentação 
do sindicato como forma de alertar 
a todos o constrangimento que 
muitos profissionais da comuni-
cação passam. “Fizemos essa so-
licitação pela situação que vivem 
hoje os diversos profissionais de 
imprensa no país e no estado, que 
muitas vezes são constrangidos 
por fazer aquilo que é a sua pro-
fissão e que vez por outra acabam 
tendo situação de desconforto. 
Jornalista não cria a notícia, ele 
relata a notícia. Fico honrado de 
poder receber o Sindicato dos 
Jornalistas”.

Na esteira desses acontecimen-
tos, a deputada Luciana Rafagnin 
(PT) protocolou um projeto de lei 
que institui a Semana de Cons-
cientização sobre a Importância 
da Liberdade de Imprensa para a 
Democracia, a ser comemorada na 
primeira semana do mês de abril. 
“Peço o apoio dos parlamentares 
para aprovarmos esta proposta. 
Assim, poderemos dar visibilidade 
e reforçar ações de combate à de-
sinformação e garantir os direitos 
dos profissionais da imprensa”, 

indicou.
De acordo com a Federação 

Nacional dos Jornalistas (Fenaj), 
entre 2017 e 2021, no Brasil, foram 
140 casos de censura, 132 de des-
credibilização da imprensa, segui-
do de agressões verbais, ataques 
virtuais, ameaças, intimidações, 
agressões físicas, cerceamento de 
liberdade de imprensa, até injúrias 
raciais e assassinatos.   Os núme-
ros da Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo (Abraji) 
apontam que no ano de 2022 foram 
119 ataques, uma média de um a 
cada três dias. Sendo que 38% 
foram relativos a gênero; 32 contra 
mulheres; oito homofóbicos e um 
transfóbico.

Já a Ong Repórteres Sem Fron-
teiras (RSF) revela que entre 2020 
e 2021, o Brasil perdeu quatro 
posições na avaliação dos países 
e do ambiente de trabalho para 
profissionais da imprensa, fican-
do no 111º lugar na classificação 
geral. "A RSF classifica o Brasil 
“como um país em que a liberda-
de de imprensa encontra-se em 
situação difícil”.
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Detran inaugura minicidade educativa para as crianças

Governo anuncia edital para concessão 
dos pátios veiculares do Detran e da PM

Concessão será por um período de 20 anos e expectativa é de que o Governo econo-
mize cerca de R$7,6 milhões

Local simula espaços de trânsito de uma cidade, onde as crianças aprendem na prática 
como funciona o dia a dia no trânsito

Uma minicidade onde as 
crianças aprendem na prática 
como funciona o dia a dia no 
trânsito para saberem desde 
cedo os direitos e deveres de 
motoristas, pedestres, ciclistas 
e motociclistas. Este é o Detran-
zinho, espaço inaugurado nesta 
segunda-feira (11), em Curitiba, 
e que busca oferecer ao público 
infantil atividades de educação 
para o trânsito. Iniciando pela 
Capital, o projeto será replicado 
em outras cidades.

O Governo do Paraná, por meio 
do Departamento de Trânsito do 
Paraná (Detran-PR), vai terceiri-
zar os serviços de implantação, 
operação, manutenção e gestão 
dos pátios veiculares integrados 
do Estado. Foi anunciado na última 
segunda-feira (11) o lançamento do 
edital da concessão dos primeiros 
44 pátios, divididos em dois lotes 
e localizados em diferentes regiões 
do Paraná, os quais acumulam 
cerca de 34 mil veículos/ano.

Na última quarta-feira (6), foi 
publicado no Diário Oficial do 
Estado o Decreto n° 10.725, re-
gulamentando a Lei nº 18.666/15, 
que trata da autorização para a de-
legação, sob regime de concessão, 
dos serviços de remoção e guarda 
de veículos apreendidos pelo 
Detran-PR e pela Polícia Militar 
do Paraná. Na sexta-feira (8) foi 

“Essa minicidade é um avanço 
às ações educativas do Detran, 
não tínhamos um espaço ade-
quado para isso antes. Em um 
primeiro momento, as crianças 
recebem instruções teóricas e 
um material didático com orien-
tações sobre sinalização e itens 
de segurança e depois aplicam 
o conhecimento na prática, 
conduzindo os carrinhos elétri-
cos”, explicou o diretor-geral do 
Detran-PR, Wagner Mesquita. 
“É uma forma de aplicar a se-

publicado o Ato de Justificativa 
da Concessão, já ratificado pelo 
Governador. O edital da licitação, 
cuja publicação ocorrerá nos pró-
ximos dias, contempla a próxima 
etapa desse processo e ficará aberto 
por 60 dias.

A concessão será formalizada na 
Bolsa de Valores de São Paulo (B3) 
entre o final do primeiro semestre 
e o início do segundo semestre. O 
contrato terá 20 anos de duração 
e será declarada vencedora a 
participante que oferecer a menor 
tarifa para a guarda e remoção dos 
veículos, podendo arrematar um 
dos dois lotes ou os dois.

Atualmente, os serviços de remo-
ção, guarda, vistoria e liberação dos 
veículos removidos ou apreendidos 
são prestados pelo Detran-PR e 
pela PM. Esta situação exige muita 
mão de obra, já que a operação e 

gurança no trânsito desde cedo. 
As crianças aprendem aqui e 
passam a fiscalizar os pais no 
dia a dia”.

O Departamento de Trânsito 
do Paraná (Detran-PR) investiu 
R$ 886 mil na estrutura, que 
ocupa uma área de 5 mil me-
tros quadrados, no terreno que 
abrigava o pátio de veículos do 
órgão. O local simula, em uma 
escala menor, as áreas de trân-
sito de uma cidade, com vias, 
calçadas e sinalização.

A minicidade tem as quadras 
delimitadas por meio-fio, pistas 
de rolamento com sinalização 
vertical e horizontal, com vias 
de sentido único e duplo de 
circulação, vias preferenciais 
e binários, travessia elevada, 
lombada, ciclovia e rotatória. 
O espaço tem também guarita 
e estacionamento interno para 
ônibus, com acesso prioritário 
e acessível.

No local há, ainda, bicicletas e 
miniveículos elétricos, doados 
pela Renault, que podem ser 
abastecidos em pequenos ele-
tropostos, instalados no local 
pela Copel. Eles serão utilizados 
pelas crianças como parte das 
atividades de aprendizagem.

manutenção desses locais demanda 
um número mínimo de funcio-
nários (segurança, atendimento, 
limpeza), além das despesas com 
os custos fixos para a manutenção 
desses pátios.

A previsão é que o Estado econo-
mize R$ 7,6 milhões por ano com 
a terceirização do serviço, além de 
liberar os funcionários públicos e 
mais policiais militares que atuam 
nesses locais para outros serviços. 
“A concessão vai trazer um ganho 
de eficiência aos serviços do De-
tran, além de colocar na rua, para 
proteger as famílias paranaenses, 
cerca 500 policiais que hoje estão 
cuidando dos pátios veiculares”, 
afirmou Ratinho Junior.

Junto aos custos de mão de obra 
e manutenção, o grande número 
de serviços terceirizados e a loca-
lização dos pátios atuais, muitas 
vezes em áreas urbanas, também 
dificultam a logística, o tempo de 
remoção e a guarda dos veículos. 
Alguns pátios estão localizados em 
terrenos alugados em áreas nobres, 
com valores altos de aluguel.

“Todos esses fatores configu-
ram altos custos e despesas para 
manter, operar e gerir os pátios 
atuais pela Administração Pública 
Estadual”, ressaltou o diretor-geral 
do Detran-PR, Wagner Mesquita. 
“Em decorrência disso, muitos 
pátios apresentam problemas de 
conservação, manutenção, preca-

riedade na execução dos serviços 
e atendimento ao público, sem 
infraestrutura mínima de proteção 
ambiental dos terrenos”.

Mesquita salientou que com a 
terceirização dos pátios veiculares, 
o órgão poderá focar seus esforços 
em outros serviços. "Essa não é 
uma atividade-fim do Detran e 
da PM. Nossa missão é cuidar 
da educação, dos pedestres e dos 
condutores", disse.

Outro obstáculo enfrentado na 
prestação dos serviços nos pátios 
atuais é a falta de espaço, uma vez 
que há dificuldades de investimen-
to pelo Poder Público na aquisição 
de novas áreas. Isso implica na 
má conservação dos veículos 
apreendidos ou removidos, pois a 
falta de espaço para a guarda acaba 
deteriorando o veículo.

A má conservação também 
resulta em perda de arrecadação 
em leilões, devido à depreciação 
do valor do veículo ou, em outros 
casos, ações judiciais indenizató-
rias dos proprietários dos veículos 
contra o Estado do Paraná.

Além de atender essas questões, 
a delegação dos pátios veiculares 
vai melhorar a gestão e qualidade 
dos serviços e resolver entraves 
administrativos, ambientais e orça-
mentários. Os espaços usados hoje 
para a guarda dos veículos passarão 
por readequações, podendo servir 
a outras atividades. Também será 

ampliado o controle de zoonoses, 
já que muitos desses locais servem 
como criadouros de mosquitos, 
insetos e outros animais.

A licitação ocorrerá em três 
etapas: abertura e julgamento das 
propostas, abertura e julgamento 
dos planos de negócios, e abertura 
e julgamento dos documentos e da 
qualificação.

Ela será realizada em dois lotes, 
sendo:

LOTE 1 – Cobertura dos municí-
pios localizados nas mesorregiões 
Metropolitana e Centro Oriental, e 
em parte das mesorregiões Sudeste 
e Norte Pioneiro. São 16 pátios.

LOTE 2 – Cobertura dos municí-
pios localizados nas mesorregiões 
Centro-Sul, Centro-Ocidental, 
Noroeste, Norte Central, Oeste, 
Sudoeste e em parte das mesor-
regiões Sudeste e Norte Pioneiro. 
São 28 pátios.

Os valores de referência do edital, 
baseados nos estudos realizados, 
são R$ 190,15 (remoção), R$ 
31,64 (diária) e R$ 75 (preparação 
para leilão) de veículos leves tipo 
A – motocicletas/triciclos/quadri-
ciclos; R$ 237,69 (remoção), R$ 
39,55 (diária) e R$ 75 (preparação 
para leilão) de veículos leves tipo B 
– automóveis/utilitários/caminho-
netes; e R$ 365,53 (remoção), R$ 
59,33 (diária) e R$ 75 (preparação 
para leilão) de veículos pesados – 
ônibus/caminhões/tratores.

As atividades de educação de 
trânsito serão oferecidas a estu-
dantes do ensino fundamental 
de Curitiba e Região Metropo-
litana e a grupos de crianças, 
conforme agendamento. As 
formações são oferecidas em 
parceria do Detran-PR com o 
Batalhão de Polícia de Trânsito 
(BPTran), da Polícia Militar 
do Paraná, e duram cerca de 
uma hora.

O comandante do BPTran, 
tenente-coronel Fernando 
Klemps, explicou que o bata-
lhão vai usar da ludicidade para 
orientar as crianças sobre sina-
lização, limites de velocidade 
e a responsabilidade de cada 
pessoa nas vias. “Ensinando 
os nossos futuros condutores, 
teremos um trânsito melhor e 
mais seguro no futuro”, disse.

“Queremos mudar uma cultu-
ra, começando pelas crianças, 
que são os principais fiscais de 
seus pais no trânsito”, afirmou 
o diretor de Gestão de Pessoas 
do Detran-PR, Luiz Fernando 
Lima. “Com elas recebendo 
desde cedo toda a orientação, 
sabendo o que é fiscalização e 
a segurança no trânsito, teremos 
uma nova geração mais respon-

sável, derrubando as estatísticas 
de acidentes no futuro”.

As formações no Detranzi-
nho devem começar em duas 
semanas, iniciando com as 
escolas que já são parceiras do 
Detran-PR nas ações de educa-
ção para o trânsito, sendo aberta 
para as demais na sequência. 
A minicidade fica na Avenida 
Victor Ferreira do Amaral, nú-
mero 3.057, no bairro Tarumã, 
em Curitiba.

Além de Curitiba, existem 
mais dois projetos no mesmo 
padrão, para áreas de 800 me-
tros quadrados e 1.300 metros 
quadrados, que foram desenvol-
vidos para serem implantados 
em outras cidades do Paraná.

Outros 14 municípios já de-
monstraram interesse no pro-
jeto: em Toledo, Medianeira, 
Nova Aurora e Umuarama o 
Detranzinho deve ser cons-
truído nas áreas das Ciretrans 
desses municípios. Em Campo 
Mourão, Goioerê, Itaipulândia, 
Wenceslau Braz, Guaratuba, 
Carlópolis, Guarapuava, Assis 
Chateaubriand, Cianorte e 
Quedas do Iguaçu estão sendo 
estudados e analisados terrenos 
para viabilizar a construção.
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