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Colombo bate novo recorde 
na geração de emprego
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Município alcança o 
9° lugar no Paraná 
com mais de 4.500 
empregos diretos e 
indiretos ge-rados 
em apenas 10 me-
ses. 
De acordo com o 
prefeito Helder La-
zarotto, com a che-
gada de novas em-
presas, por meio do 
Programa Mais Em-
prego e Renda, uma 
parcela significativa 
dos jovens colom-
bense não pre-cisam 
mais se deslocar até 
os municípios vizi-
nhos para trabalhar. 
Página 03

Fazendo a sua estreia na final da Taça Brasil, Colombo CEP venceu por 4x0 e conquistou um titulo inédito, após a vitória, 
as Campeãs retornaram para Colombo, e comemoram passeando pela cidade em um trio elétrico, e ainda foram recebidas 
pelo Prefeito Helder Lazarotto e pelo Secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude, Ratinho Gotardo. Página 03
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Expediente
Vender e comprar ou fazer permuta?

22º Batalhão da Polícia Militar realiza entrega de chocolates

ARTIGO

João quer vender seu imóvel 
“A” para Maria. Maria quer vend-
er seu imóvel “B” para João. Te-
mos um caso especial em que as 
partes se confundem. Quais se-
riam as possibilidades, e as mel-
hores alternativas de organizar 
esses negócios jurídicos? 

A primeira opção em que geral-
mente as pessoas pensam é como 
escrito acerca da intenção das Par-
tes. João vende e Maria compra, 
e vice-versa. Duas escrituras de 

compra e venda, duas guias de 
ITBI. 

Resultado: ao final, Maria passa 
a ser proprietária do imóvel “A” e 
João proprietário do imóvel “B”. 

Características: possibilidade de 
lavrar atos distintos em datas dis-
tintas, e possibilidade de registros 
distintos ainda que sejam matric-
ulados os imóveis na mesma cir-
cunscrição imobiliária, ou seja, no 
mesmo Cartório de Imóveis. 

A segunda opção seria pensar 
em permuta, ainda mais que se 
os valores de mercado dos bens 
foram efetivamente equivalentes 
(ou próximo, possibilitando com-
plementação em dinheiro). 

Nesse caso, seriam também 
recolhidos os ITBI´s devidos, rel-
ativo à alienação de cada imóvel; 
porém o ato seria lavrado num 
único instrumento, e se os imóveis 
forem registrados no mesmo 
Cartório de Imóveis, serão os 
imóveis trocados concomitante-
mente. Neste último caso, não se 
tem o risco de um registro dar cer-
to e o outro ficar pendente. 

Resultado: ao final, Maria passa 
a ser proprietária do imóvel “A” e 
João proprietário do imóvel “B”. 

Um grande vantagem da permu-

ta imobiliária reside no aspecto 
tributário: não se considera haver 
ganho de capital em caso de va-
lores equivalentes. Realmente, se 
troco um imóvel de R$ 100mil 
por outro de igual valor, não há 
mesmo um “ganho”, e daí que 
própria receita exclui essa possib-
ilidade da cobrança do imposto de 
ganho de capital. 

Esse imposto teria valor estima-
do de 15% do efetivo ganho, que 
seria o valor da aquisição do bem 
comparado com o valor da venda. 

No nosso exemplo, para termos 
uma base, seria assim: vamos 
supor que João tivesse compra-
do o imóvel “A” por R$ 60mil, e 
agora o vende à Maria pelo valor 
de R$ 100mil. Temos aí uma dif-
erença de R$ 40mil. O ganho de 
capital seria calculado, em regra, 
no importe de 15% de R$ 40mil, 
ou seja, R$ 6mil. Em caso de per-
muta de bens como mesmo valor, 
como dito, não há necessidade 
de recolher esse imposto, geran-
do uma economia e tornando a 
permuta uma excelente opção de 
formalização do negócio jurídico.

A Receita Federal tem com-
preendido algumas outras situ-
ações como isenta de imposto 

de ganho de capital, como por 
exemplo no caso de aquisição de 
imóveis de maior valor no prazo 
de até seis meses da venda de out-
ro de menor valor. De todo modo, 
cada caso deve ser analisado em 
particular. E sendo possível for-
malizar o negócio de permuta, 
certo que é um caminho seguro. 

Ainda há outra alternativa, qual 
seja do imóvel de menor valor 
ser parte integrante da compra do 
imóvel de maior valor. Daí fala-
remos em permuta com torna ou 
parte de pagamento. Alguns pref-
erem tratar como dação em paga-
mento, apesar de certa improprie-
dade técnica. De uma forma ou 
outra, há caminhos e em qualquer 
deles também a incidência de im-
postos; e com relação ao ganho 
de capital, incidente pelo menos 
sobre a diferença entre as valores. 

Em qualquer dos casos, os clien-
tes devem narrar com detalhes a 
negociação pretendida, inclusive 
apresentar os contratos prévios se 
for o caso, e então o Tabelião de 
Notas poderá orientar quanto às 
possibilidades de formalização do 
negócio, conferindo maior segu-
rança jurídica às partes envolvi-
das.

Maria Fernanda Meyer Dalmaz
Tabeliã de Notas e Registradora 
Civil do Cartório Roça Grande
Membro da Academia Paranaense 
de Direito Notarial e Registral

é a melhor opção! 

 Tetravalente

Por apenas:

Gripe H3N2

Vacina
Estoque limitado!PREVENÇÃO

R$85,00

41.3025-3500

41.98701-1225

O MELHOR
PREÇO DA

E REGIÃO
CIDADE

WhatsApp

Central de Atendimento

Na tarde da última terça-feira (19) a equipe do 
22º Batalhão da Policia Militar realizou uma ação 
beneficente em prol das crianças da comunidade 
"Terra Prometida" em Colombo. Na ação foram 
entregue chocolates para mais de 130 crianças 
carentes da região.
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Bem MAIS Educação realiza reformas 
e pintura em instituições do município

Reunião para fortalecimento da Rede de 
Proteção da Criança e do Adolescente

Colombo CEP conquista Título Da Taça 
Brasil de Futsal Feminino - Sub 17 - 2022

O time feminino de futsal co-
lombense Colombo CEP entrou 
em quadra  na manhã deste do-
mingo (17) contra o time Sorriso 
para uma final inédita pela Taça 
Brasil Feminino Sub17. ambas 
equipes fizeram uma campanha 
parecida durante o campeonato, 
que foi decidido pelo critério 
de Gol Average, onde ambos 
se encontravam com 6 pontos , 
Sorriso ficou com 2.0 e o Colom-
bo CEP conquistou a primeira 
colocação com 2.4.

Tanto o time colombense quan-
to o mato-grossense, estavam 

Município alcança o 9° lugar 
no Paraná com mais de 4.500 
empregos diretos e indiretos 
gerados em apenas 10 meses. 

Para mudar o status de cidade 
dormitório na Região Metropo-
litana de Curitiba, o Programa 
Colombo Mais Emprego e 
Renda lançado em 2021, au-
mentou significativamente a 
geração de novos postos de 
trabalho. 

Segundo dados do Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), 
com mais de 4.500 empregos 

O Programa Bem Mais Educa-
ção, coordenado pela Secretaria 
Municipal de Educação (Semed), 
considerado o maior projeto edu-
cacional na história de Colombo 
tem como objetivo garantir  me-
lhores condições de ensino no 
município.

Serão feitas reformas estruturais 
em diversas escolas da cidade com 
a ampliação de espaços como 
refeitórios, cozinhas, banheiros, 
bibliotecas, ginásios e salas de 
aula. Além disso, também serão 
construídos e ampliados CMEIs 
que garantirão uma ampliação 
de vagas em diferentes regiões 
do município.

Os projetos foram todos pen-

Na última terça-feira (19) a Pre-
feitura Municipal de Colombo e 
o Núcleo Regional de Educação 
Área Metropolitana Norte, reuniram 
representantes de vários segmentos 
para fortalecer a Rede de Proteção da 
Criança e do Adolescente da cidade. 
O encontro aconteceu no salão pa-
roquial da Igreja Santa Terezinha de 
Lisieux e contou com a presença do 
prefeito Helder Lazarotto, do vice, 
Professor Alcione, das secretárias de 
Assistência Social, Elis Lazarotto, 
de Saúde, Marilda Zanoni.

fazendo a sua estreia na final da 
Taça Brasil, Colombo venceu 
por 4x0 com gols de Nay no 
primeiro minuto de jogo, Ashley 
ampliou levando uma vantagem 
de 2 gols para o segundo tempo. 
Ashley marcou seu segundo gol 
e Nati fechou o placar e garan-
tindo o título inédito com uma 
campanha espetacular, começou 
perdendo para o próprio Sorriso 
por 2x1, na segunda rodada em 
3ª lugar precisando vencer e de-
pendendo de outros resultados, 
conseguiu se classificar em 1ª 
lugar vencendo de goleada até 

diretos e indiretos, em menos 
de um ano, Colombo saltou 
para a 9ª colocação entre os 
399 municípios do Paraná que 
mais geraram emprego.

1ª Oportunidade
Outro destaque é o número de 

jovens, que estão conquistando 
a primeira oportunidade de 
trabalho com carteira assinada 
em Colombo.

De acordo com o prefeito Hel-
der Lazarotto, com a chegada 
de novas empresas, por meio 
do Programa Mais Emprego 

sados em garantir não só uma 
reestruturação destes espaços, 
mas também condições de aces-
sibilidade e sustentabilidade que 
garantirão a inclusão de todos os 
estudantes e a geração de um futu-
ro mais sustentável para os alunos.

Desde o anúncio do projeto 
diversos Centros Municipais de 
Educação Infantil e Escolas do 
município receberam melhorias 
na infraestrutura e pinturas em 
suas áreas externas e internas.

Nesta semana foi a vez dos 
CMEIs Pedacinho do Céu, Vi-
vendo e Aprendendo e Pequenos 
Brilhantes, que receberam além da 
pintura nova, reparos no telhado 
e forro.

Rede de Proteção
A Rede de Proteção e Atenção é 

composta por ações desenvolvidas 
pela Assistência Social, Saúde, Edu-
cação, Conselho Tutelar, Ministério 
público, Poder Judiciário, ONGs e 
a comunidade,agindo nas questões 
sociais de extrema complexidade, 
definindo estratégias para a pre-
venção, atendimento e fomento de 
políticas públicas para crianças, ado-
lescentes, pessoas com deficiência, 
mulheres e idosos em situação de 
risco. (info: Acessoria PMC)

Colombo bate novo recorde na geração de emprego

então o 1ª colocado do grupo 
B, Juventude AG e tendo que 
enfrentar a equipe da casa na 
semifinal com um grande jogo 
e vencendo por 4x3, tendo uma 
campanha de 80% de aprovei-
tamento.

Após a vitória, as Campeãs 
retornaram para Colombo, e 
comemoram o titulo passeando 
pela cidade em um trio elétrico, 
e ainda foram recebidas pelo 
Prefeito Helder Lazarotto e pelo 
Secretário de Esporte, Cultura, 
Lazer e Juventude, Ratinho 
Gotardo.

e Renda, uma parcela signifi-
cativa dos jovens colombense 
não precisam mais se deslocar 
até os municípios vizinhos para 
trabalhar. “A atração de novos 
negócios está dando aos nossos 
jovens, a oportunidade traba-
lhar mais perto de casa. Tudo 
isso fomenta a economia local 
e facilita a vida da população”.

O secretário de Indústria e 
Comércio, Turismo e Trabalho, 
Plínio Schimidth, também des-
tacou as novas oportunidades 
para quem busca o primeiro 
emprego. “Orientamos nossos 
jovens que procurem a Agência 
do Trabalhador de Colombo. 
Para se ter uma ideia, só a 
empresa de planejamento e 
consultoria Plansul, que já 
gerou 1.200 empregos no ano 
passado, abriu recentemente 
mais de 500 vagas”, informou 
o secretário.

Serviço
Mais informações, entre em 

contato pelo telefone: 3666-
6066. (info: Acessoria PMC)
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Casal é baleado e homem 
morre em matagal na 

zona rural de Colombo

Homem agride companheira e leva facada

Na noite da última segun-
da-feira (18), um casal foi 
retirado de uma residência 
em Almirante Tamandaré. 
Eles foram levados para a Rua 
Antônio Prado, zona rural de 
Colombo onde foram baleados. 
Segundo informações a mulher de 
28 anos, foi alvejada no quadril, 
se fingiu de morta e somente na 
tarde desta terça-feira (19) con-
seguiu se arrastar e pedir ajuda, 

Na madrugada do último sába-
do (16), um homem identificado 
como Bruno Afonso foi atingido 
por um golpe de faca durante uma 
discussão com sua companheira, 
no bairro São Gabriel.

Segundo informações, o casal 
haveria brigado e após jogar o ce-
lular da companheira pela janela ele  
desferiu um socos contra a mesma.

Após o ato, a mulher teria dado 

o SIATE  encaminhou a vítima 
para o hospital para ser atendida. 
A mulher ainda informou que 
o seu marido um rapaz de 22 
anos foi executado no mesmo 
local, tendo o corpo sido reco-
lhido pelo IML. Não foi passa-
do a identificação das vítimas. 
As polícias militar e civil estive-
ram no local e seguem com as 
investigações, para identificar os 
criminosos.

um golpe com uma faca de chur-
rasco contra o abdômen do agressor 
que mesmo ferido, conseguiu 
acionar o socorro e foi atendido 
pelo SIATE, mesmo após o golpe a 
mulher prestou os primeiros socor-
ros até a chegada das autoridades.

A Polícia Militar esteve no local e 
encaminhou a mulher à Delegacia 
do Alto Maracanã para providên-
cias cabíveis.

Planejamento das forças de 
segurança impede assalto de 

transportadora em Guarapuava

Confronto: Assalto no Jardim 
das Graças termina em acidente

O planejamento ágil e integrado 
das forças de segurança pública do 
Paraná impediu que cerca de 30 
criminosos fortemente armados 
obtivessem sucesso na tentativa de 
assaltar uma empre-sa de transporte 
de valores de Guarapuava, na região 
central do Estado. A operação 
coorde-nada pela Polícia Militar 
do Paraná (PMPR) ocorreu entre 
a noite de domingo (17) e a ma-
dru-gada desta segunda-feira (18). 
O caso está sendo investigado pela 
Polícia Civil.

De acordo com a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, os 
bandidos fugiram sem con-cluir o 
assalto, após intensa troca de tiros 
na região rural de Guarapuava. 
Mesmo com o blo-queio das en-
tradas e saídas do 16° Batalhão de 
Polícia Militar, os policiais estavam 
em ronda e preparados para a ação. 
Eles puseram em prática o plano 
de contingência para impedir e 
ação e preservar a segurança dos 
moradores.

“Assim que soube da tentativa de 
assalto em Guarapuava, neste do-
mingo, me reuni com o comandante 
da Polícia Militar e o secretário de 
Segurança Pública e determinei 
que todos os esforços fossem 
direcionados para o município e a 

Uma mulher foi abordada ao sair 
de um supermercado, no Jardim 
das Graças, por dois indivíduos 
que lhe pediram um trocado. Na 
sequência deram voz de assalto e 
levaram seu veículo.

Na fuga pela Av. Santos Dumont, 
cruzaram com uma viatura da 
ROTAM do 22° Batalhão não 
obedecendo a abordagem, entraram 
na contramão sentido Rodovia da 
Uva e colidiram na lateral de um 
caminhão.

Houve o confronto com os poli-
ciais, onde um dos indivíduos foi 
ferido e o outro se rendeu. O SIATE 
foi acionado, mas ele veio a óbito.

A Polícia Civil, a criminalística e 
o IML estiveram no local.

região, inclusive com aeronaves e 
equipes especializadas. Temos um 
trabalho muito sério de inteligência 
e monitoramento desses grupos 
criminosos e a operação rápida e 
corajosa das nossas equipes frustrou 
o assalto”, destacou o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior. 
“Nossas forças de segurança estão 
caçando esses bandidos para dar 
uma pronta resposta à população”.

Secretário de Estado da Segurança 
Pública, Romulo Marinho Soares, 
se deslocou de Curitiba para Guara-
puava ainda durante a madrugada, 
com reforço de policiais militares, 
civis e cientí-ficos, em aeronaves 
do Governo do Estado. Atualmente, 
além dos 60 integrantes do batalhão 
regional, outros 200 policiais estão 
atuando na cidade. Três helicópte-
ros do Estado também estão dando 
suporte, assim como equipes com 
cães.

“A situação já é de normalidade 
porque a operação logrou êxito. Os 
meliantes fugiram sem concluir o 
assalto graças à pronta resposta da 
nossa polícia”, afirmou.

Marinho explicou que a PMPR 
já contava com um plano para ser 
usado em situações de risco. A 
estratégia, ressaltou ele, consistiu 
em fechar as entradas do município, 

obrigando os crimi-nosos a seguir 
para o perímetro rural. A ação 
fez com que os assaltantes, sem 
conhecimento das vias, se perdes-
sem e abandonassem o local. Eles 
abandonaram oito carros blindados 
utili-zados na tentativa de assalto e 
armamento.

“Tiramos eles do centro da cidade 
para proteger a população, já que a 
área em que a empresa está localiza-
da é residencial”, disse o secretário.

“Os bandidos tentaram desviar 
o nosso foco com informações de 
assalto a bancos e a exis-tência de 
reféns, além de fechar a entrada e 
saída do batalhão da PM. Só não 
contavam que nossos policiais esta-
vam na rua, em rondas frequentes, 
Logo foram acionados, chegaram 
os reforços e já impedimos a ação. 
Levamos o confronto para o perí-
metro rural para garantir a segu-
rança da sociedade, obrigando-os 
a fugir sem sacramentar o assalto”, 
afirmou o coronel Hudson Leôncio 
Teixeira, comandante-geral da 
Polícia Militar do Paraná.

A Polícia Militar está na área 
rural da cidade em busca dos ban-
didos e conta com a colabora-ção 
da população. Há relatos de que 
alguns estão feridos. Já a Polícia 
Científica iniciou o pro-cesso de 
análise do material coletado nas 
armas e carros que foram abando-
nados pela quadri-lha. “O serviço 
de inteligência da nossa polícia já 
sabia do indicativo de que poderia 
ser alvo deste tipo de crime, por isso 
nossas tropas estavam preparadas e 
souberam como agir para impedir 
o assalto”, disse Teixeira.

Dois policiais e um morador da 
cidade ficaram feridos durante a 
ação, que contou com apoio de 
tropas federais, como a Polícia 
Rodoviária Federal. O Ministério 
da Justiça e Segurança Pública vai 
apoiar a apuração dos fatos.
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Que a Peônia Sempre Floresça – Heze 
Realiza Exposição Online sobre Cultura 
e Arte de Peônia “Tempo de Floração” 

Criação Cultural 1 Desenho Colorida em Cerâmica “Tempo de Floração das Nove Principais Cores de Peônia” por Zhang Wenyun

Arte 1 “Lu Hua Nong” por Meng Xiangyan
Caligrafia 1 – Várias Poemas de 
Peônia por Liu LuxuCaligrafia 2 – Trecho de Poemas de Peônia por Han Xu

Criação Cultural 2 “Taça de Xuanyi 
-- Beleza Nacional e Moda Celes-
tial” por Liu Hao e Liu Xuanzi

Fotografia 1 “Beleza nacional em Yiyuan” por Yang Shuqin

Fotografia 2 “Riqueza Chega nas Portas com Alegria” por Hu Yipei

Heze é uma cidade perfu-
mada pela fragrância das 
flores. O que está flores-
cendo no local não são ape-
nas as peônias coloridas, 
mas também a cultura que 
prevaleceu por um milênio. 
Nesta primavera, um even-
to artístico irá demonstrar 

a profunda herança cul-
tural de Heze, que certa-
mente despertará fortes 
sentimentos artísticos nas 
pessoas. Organizado pelo 
Governo Popular de Heze 
e co-organizados pelos 
Departamento Publicitário 
do Comitê Municipal CPC 

de Heze, Federação de Li-
teratura e Arte de Heze e 
Birô da Cultura e Turismo 
de Heze, a Exposição de 
Cultura e Arte de Peônia 
“Tempo de Floração” 2022 
realizada no capital chine-
sa de peônias (Heze) abriu 
para o público no Salão de 

Exposição Nuvem de RV 
(Realidade Virtual) em 7 
de abril.
(URL: https://720yun.

com/t/8dvkbwiq5f9)

Ao ser anunciada, os 
pedidos de submissões ra-
pidamente desencadearam 
uma competição maníaca. 
Os organizadores recebe-
ram quase 40.000 obras de 
Cingapura, Malásia, Japão 
e China. O evento atingiu 
novas patamares em diver-
sos aspectos, em termos 
de abrangência, número e 
qualidade das obras. Após 
uma seleção aberta impar-
cial pelos especialistas das 
associações nacionais e 
pela Federação da Litera-
tura e Arte Provincial de 
Shandong, 98 obras de arte, 
100 obras de caligrafia, 
100 fotografias e 300 obras 
de criação cultural foram 
selecionadas. Isso tudo são 
exibidos no evento para 
a análise e apreciação do 
público.

“Como um produto de alta 

tecnologia, o Salão de Ex-
posição Nuvem de RV traz 
a exposição para a nuvem, 
criando um evento artístico 
sem encerramento”, disse 
um porta-voz do evento. O 
modelo de Exposição Nu-
vem quebra as barreiras de 
distância, tempo e espaço, 
aumentando significante-
mente a popularidade do 
evento. O mesmo fornece 
às flores uma oportunidade 
de florescer durante todo o 
ano sem desbotar, em vez 
da duração de 20 dias. O 
evento também permite 
a sensação intuitiva de 
artistas e fãs por toda a 
China sobre os detalhes 
de todo o salão de expo-
sição, como também as 
obras em formas de 3D nos 
seus dispositivos móveis 
sem saírem de casa. Eles 
também podem vivenciar 
a fusão da arte cultural de 
peônia com a tecnologia 
da informação.

Fonte:  Departamento 
Publicitário do Comitê 
Municipal CPC de Heze
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