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13ª Copa Jornal de Colombo tem 
23 gols na rodada de abertura

Teve início no último 
domingo, 24, a Copa 
Jornal de Colombo 
2022, a 13ª edição da 
competição. Com 23 
gols nas quatro partidas 
disputadas, o certame 
começou com uma 
média excelente de 
quase seis gols por jogo. 
Um dos destaques da 
primeira rodada foram 
as goleadas dos dois 
últimos finalistas da 
competição. O atual 
tricampeão Rio Verde 
venceu por 4 a 0 (foto) e 
o Canarinho goleou por 
7 a 2. Páginas 08 & 09
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Colombo tem maior evento 

online de tatuagens do 
Brasil  
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Ruas no Guaraituba 
e Atuba receberão 

pavimentação asfáltica  
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Colombo inicia 

preparação para Jogos da 
Integração do Idoso   
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ESTADUAL

Policial à paisana salva 
homem de incêndio no Alto 

Maracanã 
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Ratinho Junior anuncia 
mudança no comando da 
Secretaria de Segurança 

Pública e no Detran  
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Em reunião com parlamentares, 
Helder Lazarotto angaria R$ 20 

milhões para o hospital
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O prefeito Helder 
Lazarotto partici-
pou de uma reunião 
com deputados fe-
derais e senadores 
paranaenses em 
Brasília, com o in-
tuito de apresentar 
o projeto do futuro 
Hospital Geral de 
Colombo. Os par-
lamentares se com-
prometeram a des-
tinar recursos no 
valor de R$ 20 mi-
lhões para a compra 
de equipamentos e 
mobiliário.
Página 03



| |2 ANO 23 - EDIÇÃO 2829  •  29 E 30 DE ABRIL DE 2022

Renato da Costa é graduado 
em Administração, pós-grad-
uado em Administração Es-
tratégica, Mestre e Doutor 
em Administração, com es-
tágio de Pesquisa e Docên-
cia na Universidad Jaume I 
no Sul da Espanha em 2017, 
Pós-Doutorando em Gestão 
Urbana e Cidades Digitais 
Estratégicas. É membro da 
ACCUR-Academia de Cul-
tura de Curitiba, membro 
associado da Academia Pa-
ranaense da Poesia, profes-
sor há 17 anos, escritor. 

OPINIÃO

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

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

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

Zoleide dos Santos 
Diretora-presidente 

DRT-PR 11194
Izabel Soares 

Arte Gráfica 
DRT-PR 11626

Andreza dos Santos
Reporter Fotográfico

DRT-PR 11627
Josinel dos Santos  

     Repórter Fotográfico
 DRT-PR 11193 

Dr. Cristiano Baratto 
OAB - PR 22343

Departamento Jurídico

Publicação de propriedade do 
JORNAL DE COLOMBO

SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
CNPJ: 05.533.253/0001-44

Circulação: Colombo

Expediente

A mulher para além da mãe!

Educação e mercado de Trabalho!

ARTIGO

ARTIGO

Hoje quero tecer al-
gumas palavras sobre o 
tema da mulher, da ma-

No Brasil o estudo 
parece não ser atrativo, 
estimulante e tão pou-
co desafiador para mui-

ternidade e das impli-
cações que isso tem para 
a clínica com as crianças.
O tema do feminino (ser 

mulher, ser mãe), sempre 
mobiliza reflexão, estu-
do e um bom retorno ao 
que a psicanálise tentou 
e ainda tenta articular a 
respeito. 
Freud concebia a mater-

nidade como um impor-
tante ponto de acesso da 
mulher a feminilidade. 
Uma das saídas possíveis 
e até desejável para a sex-
ualidade feminina (den-
tro do que a concepção 
teórica do momento per-
mitia pensar), a mulher 
ao tornar-se mãe sentir-
se-ia assegurada de sua 
feminilidade. 
Lacan nos ajuda a 

avançar mais nos me-
andros dessa questão e 
com ele nos deparamos 
com uma distinção (a 
disjunção), entre a mul-

tos dos nossos jovens. O 
desinteresse de muitos 
está relacionado a di-
versos fatores, como di-
ficuldades econômicas, 
localização, falta de es-
trutura das escolas, colé-
gios e faculdades, falta de 
referência e incentivo dos 
pais, e principalmente, a 
falta de reconhecimen-
to da sociedade de que o 
estudo é importante e faz 
diferença em suas vidas 
possibilitando ascensão 
social. A falta de qual-
idade da educação bra-
sileira afeta diretamente 
as classes mais baixas, 
criando uma lacuna sem 
precedentes em nossa so-
ciedade. A educação pre-
cisa contribuir para a for-
mação de pessoas mais 
justas, pensantes, ques-
tionadoras, por meio da 
construção de uma base 
moral, de valores e ética, 
estimular o senso crítico 
e o respeito as diferenças, 
fomentar o diálogo e o 
consenso, promover o 
respeito a hierarquia e a 
disciplina, a responsabi-

her e a mãe.  Para Lacan 
a mulher abriga também 
a mãe, mas a ultrapassa, 
visto que a mulher é fal-
tante, desejante e busca 
algo para além do filho. 
Isso não é de modo al-
gum sem consequências 
que uma mãe seja tam-
bém uma mulher. 
Mas afinal o que esse 

blá, blá, blá quer dizer? 
Veremos...
A mulher é o que faz um 

anteparo a mãe e a sua 
relação com a criança 
(filho), mas como?
Segundo Lacan a mãe é 

da ordem de uma “fera”, 
um crocodilo com a boca 
aberta na direção do fil-
ho, algo precisa intervir 
aí, para que ela não “de-
vore” a cria (não o absor-
va numa célula única, em 
que mãe e filho ficariam 
fechados para o mundo 
ao redor), onde a mãe 
teria o filho como obje-

lidade etc., tudo isso por 
meio do conhecimen-
to. Grande parte dessas 
características mencio-
nadas, estão na pauta de 
análises dos departamen-
tos de recursos humanos 
das empresas. O mercado 
de trabalho é dinâmico 
e atua conforme as ne-
cessidades e demandas. 
Muitos cursos oferecidos 
aos nossos estudantes 
possuem maior ou menor 
potencial de empregabil-
idade, fato este que tem 
gerado prolongadas dis-
cussões. Muitos de nos-
sos jovens se formam 
nas faculdades cheios 
de sonhos e esperança, 
de fazer uma carreira de 
sucesso. Por outro lado, 
as faculdades brasileiras 
estão muito longe de for-
necer ao mercado, profis-
sionais aptos a trabalhar 
com novas tecnologias, 
processos, habilidades 
e técnicas modernas. É 
urgente a mudança nas 
metodologias de ensi-
no e aprendizagem, pois 
as tecnologias de infor-

to de posse. Esse algo 
que intervém é o pai da 
criança, alguém ou algu-
ma coisa que faça essa 
função, colocar uma lei, 
uma interdição entre mãe 
e filho, produzindo um 
corte, pois o “pai” barra 
a onipotência materna. 
Desse modo ocorre um 

deslocamento da busca 
por satisfação (antes cen-
trada na criança), para 
outras vias, isso libera o 
pequeno infans de ficar 
como puro objeto ma-
terno. O desejo materno 
atravessado pela proi-
bição (lei), promove uma 
abertura. A fome mater-
na reprimida pelo pai, 
recoloca essa mãe como 
mulher, faltante e, por-
tanto, desejante. Assim 
ela começa a ir em busca 
de outros “objetos” out-
ros desejos, outras sig-
nificações para seu ser 
mulher, outras respostas 

mação impactaram pro-
fundamente a dinâmica 
do mercado no mundo 
todo, assim como, a in-
teligência artificial está 
pedindo cada vez mais 
espaço. Logo, com-
petências emergentes 
são necessárias para que 
um colaborador possa 
desenvolver seu trabalho 
e crescer profissional-
mente. É preciso ampliar 
as parcerias com o setor 
produtivo, estreitar as 
relações com a prática 
das empresas, mais opor-
tunidade de pesquisa e 
inovação nas universi-
dades, isto é, uma propos-
ta mais profissional para 
os nossos jovens. O per-
fil que o mercado de tra-
balho busca vai além das 
teorias ensinadas em sala 
de aula, é preciso ca-
pacidade para solucionar 
conflitos, ser criativo e 
inovador, e o digital to-
mou conta das empresas, 
um caminho sem volta. 
Cabe a educação brasile-
ira alinhar sua bússola, e 
seguir em frente!

Izabel Cristina de Paiva Linares 
CRP-08/27332 é psicóloga, 
graduada em Psicologia pela 
Faculdade de Administração, 
Ciências, Educação e Letras 
– FACEL, é bacharel em Ad-
ministração de Empresas pela 
Fundação de Estudos Sociais 
do Paraná. Especialização em 
Psicologia Clínica pela Pon-
tifícia Universidade Católica 
do Paraná em abordagem psi-
canalítica. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA AMBIENTAL SIM-
PLIFICADA
VRATTI TRANSPORTES LTDA 
torna público que irá requerer ao 
IAT, a Licença Ambiental Simpli-
ficada para a atividade de coleta e 
transporte de óleo vegetal usado, 
armazenamento temporário e 
transbordo de óleo vegetal usado, 
a ser implantada na Estrada da 
Ribeira, BR-476, 515 - Guarani - 
Colombo/PR.

para o feminino podem 
aparecer nessa caminha-
da singular.
Na clínica psicanalítica 

com crianças, o analis-
ta intervém para que a 
célula mãe- criança não 
se feche, para que essa 
criança não se torne pura 
e simplesmente um obje-
to materno, é importante 
verificar como a criança 
se inscreveu no desejo 
materno, que lugar ela 
está ocupando. É preciso 
verificar a quantas anda a 
palavra “do pai” ou “so-
bre o pai”, ele está op-
erando como alteridade 
ou como um genitor sem 
valor, sem gravidade? 
Todas essas complexas 

questões tem uma impli-
cação direta no que se 
pode chamar de “sintoma 
da criança” e dos impass-
es subjetivos que elas 
chegam apresentando na 
clínica. 

Anúncie no JC (41)3606-6055
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Em Brasília, prefeito apresenta projeto do Hospital 
de Colombo e angari mais R$ 20 milhões

Parlamentares paranaenses firmaram compromisso de destinar R$ 20 milhões para o projeto do Hospital Geral de Colombo. Prefeito Helder Lazarotto durante apresentação do projeto do futuro hospital local.

Terra de Gigantes está sendo considerado o maior evento expositivo já realizado em Colombo. 

Na manhã da última quar-
ta-feira, 27, o prefeito de 
Colombo, Helder Lazarotto, 
acompanhado do secretário 
Municipal de Governo e 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Marcelo Marcondes 
de Albuquerque, esteve em 
Brasília para se reunir com 
deputados federais e sena-
dores paranaenses. Na oca-

O evento Terra de Gigan-
tes, que levou ao Bosque 
da Uva enormes dinos-
sauros, foi considerado 
um “estrondoso sucesso” 
pela Prefeitura Municipal 
de Colombo. Segundo o 
poder público, foram mais 

sião, o chefe do executivo 
colombense apresentou aos 
representantes do Paraná na 
capital federal o projeto do 
Hospital Geral de Colombo. 
De acordo com a Prefeitura 

Municipal, os parlamentares 
firmaram compromisso para 
destinar mais R$ 20 milhões 
até o final de 2022 para a 
compra de equipamentos e 

de 100 mil visitantes em 10 
dias. O evento foi realizado 
pela Prefeitura através da 
Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio, Turis-
mo e Trabalho, com o apoio 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.

Terra de Gigantes recebeu mais de 100 mil visitantes

mobiliário. Recentemente, 
em março, o governador 
Ratinho Junior já havia 
confirmado a viabilização 
de recursos na mesma faixa 
de valor para a construção 
da esperada obra na cidade. 
O prefeito Helder adiantou, 

logo após a reunião, que o 
processo licitatório inicia já 
na próxima semana. “Nosso 

O secretário da SEICTT, 
Plínio Schmidt, valorizou 
a iniciativa. “Nós tive-
mos um incremento muito 
grande na economia local. 
Conseguimos trazer pes-
soas não só de Colombo, 
mas inclusive pessoas de 

projeto arrojado e realizado 
em tempo recorde foi muito 
elogiado por deputados e 
senadores. Hoje a popu-
lação de Colombo obteve 
mais uma grande vitória. 
Na semana que vem vamos 
anunciar o processo de lici-
tação da obra”, disse.
Entre os deputados federais 

presentes estiveram Aroldo 

Martins; Felipe Francischi-
ni; Gustavo Fruet; Leandre 
Dal Ponte; Luciano Ducci;
Luizão Goulart; Toninho 

Wandscheer e um repre-
sentante da deputada Aline 
Sleutjes. O senador Álvaro 
Dias e Flávio Vicente, su-
plente do senador Flávio 
Arns, também estiveram 
presentes. 

municípios vizinhos e até 
de outros estados. Colombo 
tem diversas outras atrações 
turísticas, como a Gruta do 
Bacaetava, vinícolas, etc. 
Nós queremos dar continui-
dade neste trabalho e trazer 
novos eventos”, afirmou. 

O evento ainda garantiu 
a doação de mais de seis 
toneladas de alimentos, le-
vados pelos visitantes como 
forma de ingresso solidário. 
As doações serão destina-
das a entidades que atuam 
no campo da Assistência 
Social. “Todo esse giro 
de pessoas que passaram 
pelo Parque fortaleceram a 
arrecadação de alimentos, 
além de brinquedos, cober-
tores, roupas e calçados. Eu 
agradeço todas as famílias 
que contribuíram para essa 
grande festa”, comentou a 
secretária de Assistência 
Social, Elis Lazarotto. Du-
rante os 10 dias de expo-
sição, diversos artesãos e 
empreendedores do turismo 
local também foram direta-
mente beneficiados com o 
fluxo de pessoas.
O prefeito Helder Laza-

rotto também falou sobre o 
sucesso da exposição. “Ti-
vemos a presença de mais 
de 100 mil pessoas. Quero 
aproveitar para agradecer a 
todas as famílias que pas-
saram por aqui, trouxeram 
suas crianças e puderam ter 
dias diferentes, se divertir 
e ajudar nesse movimento 
solidário”, destacou. 
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Na manhã desta quin-
ta-feira, 28, a Secretaria 
Municipal de Educação 
real izou a entrega de 
notebooks para uso dos 
professores nas escolas da 
rede municipal de ensino.

A distribuição dos equi-
pamentos foi realizada no 
auditório da Regional do 
Maracanã com a presença 
do vice-prefeito e secretá-
rio de Educação, Professor 
Alcione; dos diretores da 
pasta, Luciane Dalla Vale 
e William Arcie, e dos 
coordenadores.

Foram entregues às 
diretoras das escolas muni-

No dia 1º de maio será lan-
çada em todas as plataformas 
digitais de streaming musical 
a coletânea The Colombo, com 
dez faixas de cinco bandas lo-
cais. Idealizado pelo vocalista 
Allan de Carvalho, o Fusk, da 
banda No Money for a Bus, o 
projeto foi realizado com recur-
sos da Lei Aldir Blanc, de apoio 
ao setor cultural. Além da No 
Money for a Bus, participaram 
da gravação as bandas Cacique 
Marroquino, Zabilly, Matula 
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Colombo tem maior evento 
online de tatuagens do Brasil

Educação realiza entrega de 
notebooks às escolas municipais

Bandas locais lançam 
coletânea de rock

Vice-prefeito Alcione realizou a entrega dos equipamentos eletrônicos. 

Coletânea The Colombo foi realizada com recursos da Lei Aldir Blanc. 

Ana Carla é  organizadora do CWB Art Ink Tattoo. 

cipais, 127 notebooks, com 
mochilas para guardar os 
equipamentos, cabos adap-
tadores e mouse sem fio.

Segundo o secretário, 
este momento é uma das 
ações deste ano quanto ao 
investimento em equipa-
mentos tecnológicos para 
auxiliar os profissionais 
de educação do municí-
pio. “Estamos trabalhando 
em conjunto com vocês, 
ouvindo as necessidades 
de cada instituição e in-
vestindo em tecnologia, 
infraestrutura e capacita-
ção para os profissionais”, 
discursou. 

Roots e Caffeina. “São cinco 
bandas colombenses, fizemos 
a gravação em Colombo. O 
objetivo é fazer a cena local 
voltar à todo o vapor”, afirmou 
Allan. Também está previsto 
para o dia 14 de maio um show 
de lançamento na petiscaria 
Truck, localizada na Avenida 
São Gabriel. Durante o show, 
haverá sorteio de prêmios. Os 
ingressos são limitados e podem 
ser adquiridos pelo telefone 
99656-5685.

Está em andamento a segun-
da edição do CWB Art Ink Tat-
too, convenção online que tem 
o objetivo de promover a arte 
da tatuagem. Organizado pela 
colombense Ana Carla de Albu-
querque, o evento é o maior do 
país na modalidade online, com 
1.016 participantes inscritos em 

36 categorias diferentes. Na 
edição inaugural, foram 617 
inscritos, que já credenciava 
a convenção como o segundo 
maior evento do tipo na época. 
“Me sinto muito feliz, porém 
já esperava um sucesso maior 
que o primeiro evento. Tivemos 
um feedback muito positivo, 

de todo o público envolvido”, 
afirmou Ana. 

A organizadora pontua al-
guns fatores para o sucesso do 
evento. “Prezamos muito pela 
honestidade com todos os artis-
tas e o suporte no atendimento. 
Outro fator crucial é deixar 
todos os troféus prontos antes 
do término do evento, o que 
normalmente não é comum com 
outros eventos. E o principal, ao 
meu ver, é a visão que temos 
do evento. Acreditamos que 
fazemos parte dos sonhos das 
pessoas, dando oportunidade 
das mesmas se destacarem no 
cenário nacional e obterem as-
censão profissional”, explicou.

Com a participação de 
profissionais de fora do país, a 
intenção para o futor é expan-
dir ainda mais as fronteiras do 
evento. “A maioria dos nossos 
participantes são residentes no 
Brasil, porém temos partici-
pantes de fora do país também. 
Queremos focar ainda mais 
nesse público e crescer a nível 
mundial. Sabemos que não 
será fácil, mas com dedicação 
e trabalho duro a CWB Art Ink 
Tattoo chegará nesse objetivo”, 
destacou.

As premiações vão até 
o quinto lugar em todas as 
categorias. “Uma das coisas 
que a CWB faz também, e 
que alavancou tão rápido esse 
sucesso, sempre focamos em 
estar premiando o pessoal com 
troféus exclusivos, com artes 
exclusivas”, explicou Junior 
Pirata, companheiro de Ana na 
vida e nos negócios. O anúncio 
dos vencedores acontece no dia 
10 de maio.  
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Aniversariantes

Prefeito parabeniza Miss Brasil Princess Pré Teen 2022

Zeni Rosner 29/04

Joel Bueno 17/04

Inauguração Salão Marly Graciosa
Estive presente na inauguração do Salão Marly Graciosa e gostaria de parabenizar 

a proprietária Geiciely e seus profissionais pelo mais novo empreendimento em nossa 
cidade. Desejo sucesso!

Ao meu lado o vereador Prego, Geiciely e a primeira dama Elis Lazarotto.

Nossa Miss Brasil Princess Pré Teen 2022, Déborah Rafaelli Gaida, em visita ao gabinete 
do nosso Prefeito Helder Lazarotto. Parabéns pela conquista do título!

Ao meu lado Lidiane Gaida, Helder Lazarotto, Deborah 
Rafaelli Gaida, o vereador Fabinho Bugalski e Loemir Gaida.

Profissionais do empreendimento

Vinício D'Morais e nossa Miss Teen Shaiane Dantas.

Aniversário é hora de refletir sobre o que 
passou e o que desejamos para o futuro e um 

bom momento para recomeçar.
Que esta data seja um ponto de partida para 

grandes descobertas e fantásticas realizações!
Felicidades!
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A Prefeitura Municipal de 
Colombo divulgou que a partir 
do dia 18 de maio, autores de 
violência contra a mulher serão 
encaminhados para grupos 
reflexivos em Colombo, com 
o intuito de gerar a ressociali-
zação. A ação integra o projeto 
Novos Passos, que será coorde-
nado pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social. Serão 
sete encontros realizados no 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Víncu-
los (SCFV) Jardim Adriana 
e ministrados por equipes 
multidisciplinares formadas 

A Prefeitura Municipal de 
Colombo disponibilizou na 
plataforma Universo Virtual de 
Aprendizado - UVA, o curso de 
Boas Práticas na Manipulação 
de Alimentos. A capacitação é 
gratuita e obrigatória para ob-
ter alvará ou renovar a licença 
sanitária de estabelecimentos do 
ramo de alimentação.

Desenvolvido pela Coorde-
nação de Vigilância Sanitária 
com apoio da Direção de En-
sino, Pesquisa e Extensão da 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Colombo, o curso tem como 
objetivo capacitar, apoiar e 
auxiliar os manipuladores de 
alimentos a aperfeiçoarem os 
requisitos para a prática de suas 
atividades, reduzindo assim o 
risco de doenças associadas ao 
consumo de alimentos. “Neste 
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Ruas no Guaraituba e Atuba 
receberão pavimentação asfáltica

Assistência Social inicia 
projeto Novos Passos

Colombo promove curso 
de Boas Práticas na 

Manipulação de Alimentos

Reunião marcou o alinhamento das ações do projeto Novos Passos. 

A capacitação é gratuita e obrigatória para obter alvará ou renovar a licença sanitária de estabe-
lecimentos do ramo de alimentação. 

Atos de assinatura das ordens de serviço foi comemorado pelas respectivas comunidades.

por advogados, psicólogos 
e assistentes sociais. “Este é 
mais um passo importante, pois 
acreditamos que o reeducando 
rompa os ciclos de violência, 
contribuindo assim para uma 
cidade mais justa e respeitosa 
com o gênero feminino”, afir-
mou a secretária Elis Lazarotto.

Como parte do processo 
de implantação do projeto, 
na última quarta-feira, 27, 
gestores das Secretarias de 
Assistência Social, de Saúde, 
da Guarda Municipal e repre-
sentantes do Poder Judiciário, 
do Ministério Público, do Con-

curso, oferecemos o conheci-
mento necessário para a mani-
pulação correta dos alimentos, 
apresentando um trabalho pau-
tado na qualidade e nas melhores 
técnicas de higiene”, explicou 
o diretor do Departamento de 
Vigilância e Promoção à Saúde, 
Diogo Vasconcelos.

Ao final do curso, os parti-
cipantes que concluírem satisfa-
toriamente a avaliação, poderão 
emitir o certificado de conclusão 
que comprovará a capacitação 
às autoridades sanitárias locais. 
“As aulas são gratuitas, de forma 
online e tem carga horária de 8 
horas”, finalizou o diretor.

Para participar do curso, os 
interessados devem realizar a 
inscrição pelo site: uva.colom-
bo.pr.gov.br. (Por Assessoria 
PMC)

Na última semana, o 
prefeito Helder Lazarotto 
assinou as ordens de serviço 
para o início das pavimen-
tações asfálticas nas ruas 

Jaguariaíva, no Guaraituba 
e Nossa Senhora da Concei-
ção, no Atuba. As ações fa-
zem parte do cronograma de 
trabalhos do programa Mais 

Obras Por Você e possuem 
um investimento de pouco 
mais de R$ 3 milhões.

Os atos de assinaturas 
nas respectivas regiões 

contaram com a presença 
do vice-prefeito Professor 
Alcione, dos secretários 
de Obras e Viação, Ítalo 
Perini; e de Planejamento, 

Marcello Albuquerque; dos 
vereadores Joel Bueno, Pro-
fessor Roger, Nivaldo JNP, 
Anderson Preg; e do diretor 
do Departamento de Pavi-
mentação, Igor Macedo.

No Guaraituba, a rua 
Jaguariaíva receberá mais 
de um quilômetro de asfalto 
em uma obra estimada em 
R$ 2.035.332,54. De acordo 
com a Prefeitura Municipal, 
os serviços contemplam, 
além do asfalto, assenta-
mento de meio-fio, calça-
das, rampa para pessoas 
com deficiência, paisagis-
mo, arborização, sinaliza-
ção horizontal e vertical. 
O prazo para conclusão dos 
trabalhos é de 270 dias.

Já no bairro Atuba, a rua 
Nossa Senhora da Concei-
ção, no trecho entre as ruas 
Maximiano Fontoura da 
Silva e Duque de Caxias, 
recebe a empreitada no 
valor de R$ 1.048.989,87. 
O prazo para execução é de 
180 dias

selho Municipal dos Direitos 
das Mulheres, do Conselho 
Municipal de Segurança, da 
OAB Colombo e da Delegacia 
do Alto Maracanã se reuniram 
para definirem os trabalhos 
que serão desenvolvidos no 
projeto. “Foi um momento 
muito importante, onde pu-
demos, cada um na sua área, 
trazer experiências para forta-
lecer o projeto, contribuindo 
na proteção às mulheres, na 
superação do machismo e da 
violência”, detalhou a diretora 
do Departamento de Assuntos 
Comunitários, Vanda de Assis.
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Colombo realiza Dia D da Vacinação contra gripe e sarampo

Professor Alcione faz visita à 
Escola Parque Santa Terezinha

Todas as Unidades de Saúde estarão abertas para aplicação das vacinas contra gripe, sarampo e também Covid-19.

Alcione Giaretton e Ítalo Perini conversaram com a equipe da unidade de ensino.

- Núcleo de Vigilância de Saúde realizou palestras e orientações em empresas, indústrias e 
comércios. 

Na última quarta-fei-
ra, 27, o vice-prefeito 
e secretário Municipal 
de Educação, Professor 
Alcione, acompanhado 
pelo secretário Munici-
pal de Obras e Viação, 
Ítalo Perini Neto, reali-
zou uma visita à Escola 
Municipal Parque Santa 
Terezinha.
A visita foi realizada 

na ocasião da entrega de 
mobiliários que serão uti-
lizados para auxiliar na 
organização, disposição 

do refeitório e sala dos 
professores. Segundo o 
poder público, os mobi-
liários solicitados este 
ano para as instituições 
de ensino do município 
estão sendo entregues de 
forma gradativa.
Os secretários foram 

recebidos pela diretora 
Edileuza Pedroso, que 
mostrou a infraestrutura, 
as ações desenvolvidas, 
projetos que serão imple-
mentados na instituição e 
apresentou os profissio-

Colombo promoveu ações 
da Campanha Abril Verde

nais que atuam na escola 
e sua equipe pedagógica. 
Alcione parabenizou a 
equipe escolar e elogiou 
o espaço. “Essa unidade 
de ensino está em ótimas 
condições. Vemos ali 
amor em cada espaço 
da instituição e nos pro-
fissionais que atuam. E 
educar é isso, um ato de 
amor e cuidado. Para-
béns à gestão da escola 
e equipe pedagógica pelo 
empenho e dedicação”, 
afirmou.

A prevenção a acidentes 
e doenças do trabalho é 
tema da Campanha Abril 
Verde, encampada pela 
Prefeitura Municipal de 
Colombo. O Núcleo de 
Vigilância de Saúde do 
Trabalhador intensificou 
suas ações na cidade, com 
a realização de palestras 
educativas e orientações 
em indústrias, empresas e 
comércios com o objeti-
vo de promover medidas 
de proteção e segurança 
aos trabalhadores. “Um 
ambiente de trabalho se-
guro e sadio salva vidas, 
proporciona dignidade e 
melhor qualidade de vida 
para os trabalhadores, 
além de aumentar a pro-
dutividade e as relações 
interpessoais”,  destacou 
o diretor do Departa-
mento de Vigilância e 
Promoção à Saúde, Diogo 
Vasconcelos.
A coordenadora de Vi-

gilância de Saúde do Tra-
balhador, Thainá Naoane 

de Lima, frisou o trabalho 
realizado durante esta 
semana. “Temos muitos 
agricultores na cidade, 
e conscientizá-los sobre 
os riscos causados pela 
utilização de agrotóxi-
cos é fundamental, bem 
como a importância de 
sua utilização de forma 
correta e segura. Também 
entregamos materiais 
informativos sobre boas 
práticas no uso de Equi-
pamentos de Proteção 
Individual para aplicação 
de agrotóxicos”.

Abril Verde
O mês de abril foi esco-

lhido por ter duas datas 
de grande relevância, 
dia 7, que é o Dia Mun-
dial da Saúde, instituído 
pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde) e dia 
28, que é o Dia Mundial 
da Segurança e Saúde no 
Trabalho, instituído pela 
OIT (Organização Inter-
nacional do Trabalho).

No próximo sábado, 30 
de abril, a Prefeitura de 
Colombo, por meio da 
Secretaria de Saúde, reali-
zará o Dia D de vacinação 
contra a gripe e sarampo. 
O atendimento será rea-
lizado nas 25 Unidades 
Básicas de Saúde das 8h 
às 17h. Na oportunidade, 
os profissionais também 
verificarão a carteirinha 
para atualização do esque-
ma vacinal.  
O Dia D é uma das me-

didas da Prefeitura para 
melhorar as coberturas 
vacinais das crianças, ado-
lescentes, jovens, adultos 
e idosos no município. 
“Manter o quadro vacinal 
em dia é fundamental, pois 

evita a disseminação das 
doenças e internações”, 
destacou a secretária de 
Saúde, Marilda Zanoni.
A vacina contra a Co-

vid-19 também estará dis-
ponível para a população.
Podem receber a vacina 

contra a gripe: profissio-
nais da Saúde; população 
acima de 60 anos; crianças 
com idade entre 06 me-
ses e 4 anos; gestantes; 
puérperas; pessoas com 
comorbidades (necessário 
apresentação da declaração 
que comprove a doença); 
e pessoas com deficiên-
cia permanente. Contra o 
sarampo, podem ser vaci-
nadas crianças com idade 
entre 06 meses e 4 anos.

LOCAL

FB/JORNALDECOLOMBO 
                        @JORNALDECOLOMBO

Siga-nos nas redes sociais



| | | |8 9ANO 23 - EDIÇÃO 2829  •  29 E 30 DE ABRIL DE 2022 ANO 23 - EDIÇÃO 2829  •  29 E 30 DE ABRIL DE 202213ª COPA JOPRNAL DE COLOMBO

13ª Copa Jornal de Colombo inicia com show de gols

Começou no último do-
mingo, 24 de abril, a 13ª 
Copa Jornal de Colombo, 
uma das principais competi-
ções independentes de fute-

bol amador da região. Neste 
ano, oito equipes estão na 
disputa, divididas em dois 
grupos. A primeira rodada 
foi um verdadeiro show 

de gols. Foram 23 gols em 
quatro partidas, uma média 
de quase seis gols por jogo. 
Pelo Grupo A, no Guarai-

tuba, o atual tricampeão Rio 

Verde goleou o Itaipu por 4 a 
0 e estreou com o pé direito 
na briga pelo tetracampeo-
nato. No mesmo campo, 
e em jogo válido também 
pelo Grupo A, o Grêmio 
Colombense venceu o Kom-
bate II pelo placar de 5 a 3. 
O barbante foi balançado 
muitas vezes neste jogaço 
de bola. Pelo Grupo B, o 
Canarinho, atual vice-cam-
peão da competição e que 
disputa a competição pela 
segunda vez na história, fez 
a maior goleada da rodada 
ao vencer o Atitude por 
7 a 2, no Jardim Adriana. 
Fechando a rodada, o Real 
Comunidade e o Guerreiros 
de Colombo empataram em 
1 a 1, no duelo mais equili-
brado do dia. 
A diretora do Jornal de 

Colombo e organizadora 
da competição, Zoleide dos 
Santos, deu o pontapé ini-

cial da competição durante 
o jogo entre Real e Guer-
reiros, no Jardim Adriana. 
“É um orgulho mais uma 
vez estarmos reunindo os 
desportistas colombenses 
na Copa Jornal de Colom-
bo. Essa já é uma tradição 
do esporte local. Torcemos 
por grandes jogos dentro 
de campo e que vença o 
melhor”, declarou. 
A segunda rodada da com-

petição vai acontecer nos 
campos do Jardim Adria-
na e do São Sebastião. O 
primeiro estádio receberá 
os jogos do Grupo B. O 
Real Comunidade enfrenta 
o Canarinho, enquanto o 
Atitude encara o Guerreiros 
de Colombo. No segundo 
campo, é a vez do Grupo 
A. O Grêmio Colombense 
terá o Itaipu pela frente, 
enquanto o Rio Verde joga 
diante do Kombate.

Zoleide dos Santos dá o pontapé inicial da 13ª Copa Jornal de Colombo. 

As arbitragens, renovadas para 2022, tiveram ótimo desempenho na rodada inaugural. 

Atitude

Canarinho 

Grêmio Colombense

Itaipu  

Rio Verde
Real Comunidade

Kombate 

Guerreiros de Colombo
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Colombo inicia preparação para 

Jogos da Integração do Idoso
Torneio de Futsal Feminino 

marca a reabertura de 
Ginásio no Jardim Osasco

Campeões da etapa municipal irão representar Colombo nos Jogos Escolares do Paraná. Secretário Ratinho Gotardo, da Semec, durante premiação dos Jogos Escolares Municipais. 

Expectativa é que a delegação colombense conte com aproximadamente 40 idosos na competição.

Torneio de Futsal Feminino está marcado para o dia 14 de maio. 

Durante a suspensão das ativi-
dades no período pandêmico, o 
Ginásio Municipal de Esportes João 
Heua, no Jardim Osasco, recebeu 
uma série de reformas estruturais. 
Agora, totalmente restaurado, o 
espaço terá seu primeiro evento 
que marca a retomada dos torneios 
esportivos naquele espaço.

No próximo dia 14 de maio 
acontece o Torneio de Futsal Fe-
minino, com inscrições solidárias 
e o número máximo de 15 atletas 
por equipe. O evento terá início às 
8h30 e vai premiar com troféus e 
medalhas as três primeiras colo-
cadas. Para mais informações, as 
equipes podem entrar em contato 
através do telefone 41 99642-2175.

Atividades 
Embora o torneio de futsal esteja 

sendo considerado o marco da 
retomada, algumas atividades já 
estão sendo realizadas no local. 
Com inscrições gratuitas e moni-
toradas por profissionais ligados à 
Secretaria Municipal de Esportes, 
Cultura, Lazer e Juventude, ou 
através de parcerias, o ginásio de 
esportes do Jardim Osasco já está 
atendendo a população local.

Nas terças e quintas, adolescentes 

Idosos dos Serviços de Con-
vivência do município de 
Colombo iniciaram na última 
terça-feira, 26, os treinamentos 
para os Jogos da Integração do 
Idoso (JIIDOS), previstos para 
serem realizados de 27 de agos-
to a 2 setembro, em Guaratuba, 
no litoral paranaense.

O evento, promovido pelo Go-
verno do Estado, tem o objetivo 

nascidos entre 2007 e 2010 têm à 
disposição aulas de Futsal nos ho-
rários às 9h30 e 14h30. Já para as 
crianças nascidas entre 2011 e 2014, 
os horários das aulas deste esporte 
são às 10h30 e 13h30. Também 
nas terças e quintas, adultos e ado-
lescentes, realizam Treinamento 
Funcional a partir das 17h30.

Com foco no atendimento da 
terceira idade, as aulas de Ginás-
tica acontecem às quartas e sextas 
às 8h30. Já nascidas entre 2012 e 
2015, participam das Atividades 
Psicomotoras nas quartas e sextas 
nos horários das 9h30 e 14h30.

Em breve serão disponibilizadas 
aulas de Voleibol e Dança. Desde 
a última semana, tiveram início 
as aulas de Dança Gaúcha que 
acontecem sempre aos sábados, 
a partir das 17h, sendo livre para 
todas as idades.

Para participar de qualquer 
atividade disponibilizada pela 
Prefeitura no Ginásio João Heua, é 
só comparecer no local, situado na 
Rua Santo Pascoal Franceschi, 293 
– Jardim Osasco, no horário da aula 
escolhida com roupa apropriada e 
preencher a ficha de matrícula. Mais 
informações podem ser obtidas pelo 
telefone 41 99642-2175.

de incentivar a participação e o 
lazer, com atividades lúdicas, 
esportivas adaptadas, recrea-
tivas, artísticas, socioculturais 
e de integração, garantindo 
melhor qualidade de vida para 
a população acima de 60 anos 
de idade. “Colombo esteve pela 
primeira vez na competição no 
ano passado e foi um sucesso. 
Um momento de integração, 

Jogos Escolares de Colombo define campeões

que proporciona o bem-estar 
dos participantes. Com certeza 
será uma mais uma experiência 
inesquecível para todos”, afir-
mou a secretária de Assistência 
Social, Elis Lazarotto. Em 
2021, a equipe colombense 
contou com a participação de 20 
idosos. Neste ano, o número de 
inscritos deve chegar próximo a 
40.(Por Assessoria PMC)

Chegou ao fim mais uma edição 
dos Jogos Escolares do Municí-
pio de Colombo. A edição 2022 
de um dos mais importantes 
eventos esportivos do calendário 
contou com a participação de 21 
escolas e registrou o envolvi-
mento de mais de duas mil pes-
soas entre atletas, professores, 
organizadores e pais. Os jovens 
atletas disputaram provas nas 
modalidades de futsal, xadrez, 

Campeões
FUTSAL
Mas. A: C.E Genésio Moreschi
Mas. B: C.E Raulino Costacurta
Fem. A: C.E Zumbi Dos Palmares.

handebol, voleibol, basquetebol, 
atletismo e skate.

O Colégio Heráclito Fontoura 
Sobral Pinto, localizado no 
bairro Maracanã, foi o grande 
destaque das competições, se 
consagrando campeão geral, 
seguido pelos Colégios Zumbi 
dos Palmares e João Gueno, 
segundo e terceiro colocados 
respectivamente.

Agora, os campeões de cada 

modalidade irão representar 
Colombo na Fase Regional dos 
Jogos Escolares do Paraná. Con-
fira no box quais escolas em cada 
modalidade estarão representan-
do o Município nesta etapa.

Fem. B: C.E Genésio Moreschi

SKATE
Mas. A: C.E Heráclito Fontoura 
Sobral Pinto
Mas. B: C.E Heráclito Fontoura 
Sobral Pinto
Fem. A: C.E Heráclito Fontoura 
Sobral Pinto.

HANDEBOL
Mas. A: C.E Zumbi Dos Palmares.

Mas. B: C.E Bento Munhoz da 
Rocha
Fem. A: C.E Zumbi Dos Palmares.

XADREZ
Mas. A: C.E Genésio Moreschi
Mas. B: C.E Genésio Moreschi
Fem. A: C.E João Gueno
Fem. B: C.E C-M Dom João Bosco

VOLEIBOL
Fem. A: C.E Plínio Monteiro 
Tourinho.
Mas. B: C.E Plínio Monteiro 
Tourinho
Mas. A: C.E Plínio Monteiro 
Tourinho.

BASQUETEBOL
Mas. A: IFPR Campu Colombo-PR
Fem. B: C.E Raulino Costacurta

ATLETISMO
Mas. A: C.E Rui Barbosa
Fem. A: C.E Rui Barbosa
Mas. B: C.E João Gueno
Fem. B: C.E Heráclito Fontoura 
Sobral Pinto
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Campanha vai conscientizar motoristas 
sobre cuidados com a bicicleta

Nova linha fará ligação entre Fazenda 
Rio Grande e Terminal Guadalupe

Proposta foi apresentada na Assembleia Legislativa do Paraná.  

Campanha foi debatida entre membros da Comec e da Metrocard. 

Campanha foi debatida entre membros da Comec e da Metrocard. 

O Governador Ratinho 
Junior anunciou o lança-
mento de uma nova linha 
do transporte coletivo para 
a Região Metropolitana de 
Curitiba, a F71 – FAZEN-
DA/GUADALUPE.
A nova linha estreia na 

próxima quarta-feira, 4 de 
maio, e fará uma conexão 
semidireta entre o Terminal 
de Fazenda Rio Grande e 
o Terminal Guadalupe, em 
Curitiba, com operação nos 
horários de pico dos dias 
úteis e tarifa de R$ 4,75 para 
pagamento em cartão. “Fa-
zenda Rio Grande tem apre-
sentado um grande aumento 
no número de usuários e o 
Governo do Estado tem sido 
ativo buscado alternativas 
para ampliar e melhorar este 

O presidente da Comec, 
Gilson Santos, recebeu nesta 
segunda-feira, 25, o CEO da 
Metrocard, Ayrton Amaral 
Filho, para debater a realiza-
ção de treinamentos e campa-
nhas de conscientização entre 
motoristas do transporte co-
letivo metropolitano, quanto 
aos cuidados no trânsito, em 
especial, com pedestres e 
ciclistas. O objetivo é dimi-
nuir os incidentes de trânsito 
entre veículos do transporte 
coletivo e demais veículos 
motorizados ou não, além, é 
claro, dos pedestres.

atendimento, garantindo 
um transporte de qualidade 
para o cidadão”, afirmou o 
governador.
A denominação semidire-

ta ocorre, pois, no sentido 
Fazenda Rio Grande > 
Curitiba, a linha terá para-
das somente a partir da Rua 
Francisco Raitani, no Capão 
Raso, Rua Guilherme Pugs-
ley e Av. Presidente Getúlio 
Vargas, no Água Verde, Rua 
Conselheiro Laurindo, no 
Centro e, por fim, no Ter-
minal do Guadalupe.
Já no sentido contrário, 

Curitiba > Fazenda Rio 
Grande, os pontos de pa-
radas serão apenas na Rua 
João Negrão, Av. Iguaçu e 
Rua Guararapes (Via Rá-
pida).

Em setembro de 2021, a 
Comec realizou uma ampla 
campanha veiculada em 
mobiliários urbanos espa-
lhados por Curitiba e redes 
sociais, conscientizando e 
incentivando a utilização da 
bicicleta como alternativa de 
transporte em comemoração 
ao mês da bicicleta, e agora 
pretende ampliar este traba-
lho realizando campanhas 
nas garagens das empresas 
operadoras, buscando dar 
mais segurança aos ciclistas.

A autarquia também atuou 
em dois grandes projetos 

Comec quer usar publicidade para baratear tarifa do ônibus

de infraestrutura, que ainda 
estão em andamento: a pa-
vimentação da rodovia de 
ligação entre Mandirituba e 
São José dos Pinhais, com 
27km de extensão, e o novo 
trecho da PR-423, com 9,5km 
de extensão, ambos em fase 
de elaboração de projeto 
executivo e que irão prever 
a implementação de ciclovias 
em suas marginais.

A Metrocard é uma As-
sociação que congrega as 
18 empresas operadoras do 
transporte coletivo da Região 
Metropolitana de Curitiba.

O Governo do Estado do Pa-
raná, por meio da Coordenação 
da Região Metropolitana de 
Curitiba (Comec), apresentou 
um projeto de lei visando 
regulamentar a exploração 
comercial de espaços destina-
dos à publicidade em veículos 
e mobiliários do transporte 
coletivo de passageiros da re-
gião metropolitana de Curitiba 
(RMC).

De acordo com o projeto, a 
receita oriunda da exploração 
publicitária deverá ser utili-
zada para baratear a tarifa do 

transporte e a contratação da 
empresa prestadora do serviço 
será feita pela Comec, por meio 
de licitação.

O projeto precisa ser aprovado 
pela Assembleia Legislativa do 
Paraná, mas já recebeu parecer 
favorável do relator, deputado 
Marchel Micheletto (PL), na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), sendo aprovado 
pelos parlamentares que inte-
gram a Comissão e aguarda 
agora aprovação da Comissão 
de Finanças e Tributação. “Com 
a pandemia, o sistema de trans-

porte coletivo enfrentou a maior 
crise da sua história, ainda se 
recuperando deste momento. 
E é fundamental agora criar 
mecanismos que fortaleçam 
este sistema e principalmente 
criem alternativas para que o 
cidadão não seja penalizado 
por esta crise. Este projeto é 
mais um passo importante que 
estamos dando neste sentido. 
Criando uma receita alternativa 
que no fim será uma economia 
no bolso do cidadão”, afirmou 
o presidente da Comec, Gilson 
Santos.

FB/JORNALDECOLOMBO 
                        @JORNALDECOLOMBO
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No último fim de semana, 
durante a tarde de sábado, 23, 
na Rua José Estevam da Silva, 
no Mauá, um homem foi morto 
dentro de casa por disparos de 
arma de fogo enquanto se en-
contrava no quarto da residência.

Foram identificadas no local 
mais de 40 cápsulas de pistola 
9mm. A vítima foi identificada 
inicialmente como Douglas e 

Na noite da última segunda-
-feira, 25, um homem morreu 
a tiros no Guaraituba, na Rua 
Andirá com a Rua Campo 
do Tenente. Após escutarem 
cinco disparos, moradores 
acionaram o Siate para atender 
uma vítima, identificada como 
Welliton Cardoso, de 33 anos. 
O homem, porém, já estava 

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) prendeu em flagrante 
um homem de 30 anos por 
distribuir e veicular símbo-
los ou emblemas nazistas, 
posse irregular de arma de 
fogo e tráfico de drogas em 
Bocaiúva do Sul, na Região 
Metropolitana de Curitiba.

Durante a ação, que acon-
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Policial à paisana salva 
homem de incêndio no 

Alto Maracanã

Homem é morto com mais de 
40 disparos no bairro Mauá

Homem morre a tiros no Guaraituba

PCPR prende suspeito e apreende objetos 
ligados ao nazismo em Bocaiúva do Sul

Vítima era foragida da Justiça pelo crime de latrocínio. 

O Siate foi acionado mas quando chegou ao local a vítima já estava morta.

Residência foi bastante afetada pelo incêndio, mas felizmente não houve 
vítimas fatais.

tinha consigo um carregador 
de 9mm. O Investigador Fábio 
da Polícia Civil esteve no local 
colhendo as primeiras infor-
mações.

Posteriormente, foi desco-
berto que o homem era Douglas 
Cândido Rodrigues, de 35 anos, 
e estava foragido com um man-
dado de prisão em aberto por 
latrocínio.

morto quando a equipe de 
socorristas chegou ao local. A 
Polícia Militar fez o isolamen-
to da área. Foram acionados 
o IML e a criminalística. Os 
investigadores Fábio e Fer-
nando, da Delegacia do Alto 
Maracanã também estiveram 
no local fazendo as primeiras 
diligências. 

teceu na terça-feira, 26, os 
policiais civis ainda apreen-
deram itens nazistas, quatro 
armas de fogo, munições, 80 
gramas de maconha, quatro 
pés de maconha e diversos 
cartuchos.

Entre os itens apreendidos 
estão duas estátuas de águia 
com suástica e dois mode-

No início da tarde desta 
quinta-feira, 28, uma resi-
dência na Rua Confúcio, no 
Alto Maracanã, sofreu um 
incêndio. Durante o ocor-
rido, um homem foi salvo 
por um policial que estava à 
paisana. “Eu estava no meu 

horário de almoço, passan-
do pela rua quando eu vi a 
fumaça. Nesse momento já 
fechei a rua, parei o trânsito 
e tirei os curiosos do local. 
Adentrei na residência e vi o 
proprietário tentando apagar 
o fogo com a mangueira, já 

bastante debilitado. Tirei 
ele da residência, isolei o 
local e solicitei uma viatura 
de apoio e o acionamento 
do Corpo de Bombeiros”, 
detalhou o soldado Adriano, 
do 22º Batalhão de Polícia 
Militar. 

“Nós estávamos sol-
dando o mezanino, tinha 
produto inflamável na parte 
de baixo, caiu faísca, pegou 
fogo e não conseguimos 
mais apagar. De repente 
a fumaça levantou, aí co-
mecei a passar mal, saí 
em desespero [para tentar 
apagar]. O soldado Adriano 
me socorreu, se não eu ia 
morrer lá dentro”, contou o 
homem salvo pelo policial, 
identificado como Nilson. 

Tanto o soldado Adriano 
quanto Nilson foram enca-
minhados 

A Defesa Civil colom-
bense também esteve pre-
sente no local. “Felizmente, 
não tivemos vítimas em uma 
situação grave”, comemo-
rou o coordenador do órgão, 
Beto Moreira. 

WhatsApp:

41.98701-1225
Central de atendimento:

41.3025-3500 R. Pasteur, 147 
Maracanã, Colombo/PR

RINITE ALÉRGICA 
AFETA

40%
DA POPULAÇÃO 
MUNDIAL
Fonte: Organização Mundial da Alergia

Agende AGORA uma 
consulta médica 

ESPECIALIZADA!

los de medalhas, uma com 
a suástica e outra com uma 
cruz de ferro.

Além disso, também foi 
encontrado um par de asas 
grandes de uma ave silvestre 
que seria utilizado em rituais. 
As investigações da PCPR 
sobre esse caso estão em 
andamento.
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Ratinho Junior anuncia mudança no comando 
da Secretaria de Segurança Pública e no Detran

Após seis mudanças no secretariado no início do mês, Ratinho Junior realizou nova substitu-
ição, dessa vez na SESP. 

Desde o início do mês de abril, 
o governador Ratinho Junior 
deu início a mudanças no secre-
tariado do Governo do Estado. 
Na quarta-feira, 27, o chefe do 
executivo estadual anunciou a 
troca do comando da Secretaria 
de Estado da Segurança Pública 
(SESP-PR). Romulo Marinho 
Soares deixa o cargo e será subs-
tituído por Wagner Mesquita, 
que estava na direção-geral do 
Detran-PR.

Delegado da Polícia Federal, 
Mesquita assume o cargo pela 
segunda vez. Ele já trabalhou 
na Diretoria de Operações da 

Secretaria de Operações Inte-
gradas do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública e possui mais 
de 30 anos de experiência na área 
de segurança pública. 

Com a saída de Mesquita para o 
novo cargo, o novo diretor-geral 
do Detran-PR será Adriano Fur-
tado, ex-diretor-geral da Polícia 
Rodoviária Federal e ex-supe-
rintendente da PRF no Paraná. 
Ele era diretor de Operações do 
Detran.

Balanço
O governador fez boa avaliação 

do trabalho de Marinho, que deixa 

a pasta após ter iniciado um plano 
de modernização de R$ 2 bilhões, 
que contou com a retomada da 
construção de presídios, entrega 
de equipamentos (viaturas, armas 
e coletes), modernização das 
carreiras das forças de segurança, 
implementação do Departamento 
de Polícia Penal e retirada defi-
nitiva dos presos do Paraná da 
administração da Polícia Civil. 
"Ele fez mudanças importantes 
na Secretaria, que refletiram 
em melhores indicadores de 
segurança pública e proteção da 
sociedade", disse Ratinho Junior. 
(Com informações da AEN.)
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Procon do Paraná oferece cursos 
gratuitos sobre defesa do consumidor

Paraná assume 
vice-presidência do 

Conselho de Secretário 
de Saúde da região Sul

Cursos são direcionados para consumidores e fornecedores, realizado pelo Procon em parceria com a Escola Nacional de Defesa do Consumidor.

Secretário de Saúde do Paraná, Cesar Neves assume vice-presidência do Conass.

O Paraná mantém a repre-
sentação da região Sul na 
vice-presidência do Conselho 
Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass). A definição 
ocorreu em consenso com os 
estados do Rio Grande do Sul e 
de Santa Catarina e foi formali-
zada na última quarta-feira, 27, 
em Brasília.

Representando o Estado, o 
secretário da Saúde do Paraná, 
César Neves, tomou posse na di-
retoria da entidade e será o por-
ta-voz das questões regionais 
como vice-presidente. "É uma 
possibilidade de fortalecermos 

O Procon do Paraná e a Escola 
Nacional de Defesa do Consu-
midor da Senacon (Secretaria 
Nacional do Consumidor) 
oferecem cursos gratuitos 
a distância sobre defesa do 
consumidor. Serão abordados 
temas diversos, tais como 
Serviços Financeiros, Oferta 
e Publicidade, Mecanismos de 
Proteção Contratual, Educação 
Financeira para Consumidores, 
Vício do Produto e do Serviço, 
entre outros. O Procon é vin-
culado à Secretaria de Estado 

as posições do Sul na discussão 
nacional do SUS. Agradeço aos 
colegas de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul e vamos 
trabalhar em pautas conjuntas", 
disse Neves. “São muitas ban-
deiras que o sistema vai exigir 
dos gestores, não apenas no 
Paraná, mas no País. Por isso, 
a discussão precisa ser efetiva 
e transparente, especialmente 
acerca dos financiamentos e 
também das políticas públicas 
na ponta, que são as que mais 
impactam a população”, acres-
centou. (Agência Estadual de 
Notícias (AEN))

da Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf).

“Os cursos são online e uma 
excelente oportunidade tanto 
para consumidores quanto para 
fornecedores conhecerem seus 
direitos e obrigações, o que 
resulta em relações de consu-
mo mais saudáveis”, disse o 
secretário Rogério Carboni. 
“Sob orientação do governador 
Carlos Massa Ratinho Junior, 
avançamos muito na moder-
nização e disponibilização de 
cursos online gratuitos, além 

da defesa dos direitos das pes-
soas. O Procon-PR é um órgão 
muito respeitado pela sociedade 
justamente porque trabalha de 
maneira séria e independente”, 
complementou.

As inscrições vão até o dia 
2 de maio e os cursos são 
certificados pela Universidade 
de Brasília. Os interessados 
podem obter informações no 
site www.defesadoconsumidor.
gov.br/escolanacional/cursos/
cursos-endc. (Agência Estadual 
de Notícias (AEN))
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Concurso premiará projetos de robótica 
desenvolvidos por alunos da rede estadual

Governo regulamenta modalidades 
de jogos da futura loteria estadual

Via decreto, a Loteria do Estado do Paraná começa a ganhar forma nos termos da lei. 

Os projetos de robótica do Agrinho 2022 devem ser voltados à resolução de problemas socioambientais.

A edição 2022 do Concurso 
Agrinho terá uma categoria inédita, 
destinada a projetos de robótica 
desenvolvidos por estudantes da 
rede estadual de ensino. Serão 
premiados com smartphones 32 

Através do decreto nº 10.843/2022, 
o Governo do Estado regulamentou 
nesta semana os novos termos da 
Loteria do Estado do Paraná (Lo-
tepar), vinculada à Secretaria de 
Estado da Fazenda. O texto cria as 

projetos de todo o Estado, um de 
cada Núcleo Regional de Educação. 
Além da robótica, também há uma 
categoria voltada à produção tex-
tual, o Concurso Redação Paraná 
Nota 10.

modalidades de jogos e permite a 
exploração de apostas de quota fixa 
(quando o valor do prêmio é fixa-
do), esportivas, numéricas (acertar 
os números apostados), instantânea 
(raspadinha) e passiva (bilhete 

O tradicional Concurso Agrinho 
é uma parceria do Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
da Educação e do Esporte, com o 
Sistema Federação da Agricultura 
do Paraná e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Faep/Senar).

Os projetos de robótica devem ser 
voltados à resolução de problemas 
socioambientais. Podem participar 
do concurso todos os estudantes do 
ensino fundamental II ou do ensino 
médio matriculados em colégios 
públicos estaduais que ofereçam 
aulas ou iniciativas de robótica. 
Os professores orientadores dos 
projetos podem elaborá-los com 
apenas um aluno ou com grupos 
de dois a cinco participantes, com a 
possibilidade de mesclar estudantes 
de séries diferentes. Os docentes 
devem registrar em fotos e vídeos 
todas as fases do trabalho.

físico ou virtual numerado).
A autarquia estadual poderá 

executar diretamente os jogos 
ou delegar, mediante permissão, 
concessão ou outra modalidade 
prevista na legislação que rege as 
contratações públicas as atividades 
operacionais inerentes à explora-
ção do jogo lotérico. Somente será 
permitida a exploração de moda-
lidade expressamente autorizada 
pelo Estado.

Essa nova estrutura criada para 
administrar esse sistema será res-
ponsável por garantir a segurança 
contra a adulteração dos bilhetes 
físicos e digitais e a fiscalização 
dos jogos. Cada produto lotérico 
terá a sua dinâmica de sorteio 
descrita previamente na cartela do 
produto (preferencialmente) ou em 
outros meios de maneira inequívo-
ca. Para fins de publicidade, será 
considerado o conjunto de regras, 

a definição da quantidade, o preço 
das apostas, o valor dos prêmios, 
a probabilidade de premiação, 
o prazo previsto de circulação, 
os meios de comercialização, as 
tecnologias empregadas e demais 
especificações que compõem um 
produto lotérico e/ou uma série de 
sorteios e produtos.

A Secretaria de Estado da Fazen-
da definirá em breve as nomeações 
dos cargos que vão compor a 
estrutura do órgão lotérico. Eles 
serão responsáveis por desenvolver 
os planos e programas de trabalho 
das operações lotéricas, como, por 
exemplo, o montante destinado 
aos prêmios.

O decreto também especifica a 
criação do Conselho de Adminis-
tração, níveis de direção, unidade 
de controle interno e as gerências: 
Desenvolvimento, Tecnologia e 
Controle de Jogos; Projetos Insti-

tucionais, Mercadológicos e de Co-
municação Social; Orçamentária, 
Financeira e Contábil; e Recursos 
Humanos e Administrativos.

O serviço lotérico estadual 
destinará, com a nova fonte de 
arrecadação, recursos para a ma-
nutenção de programas sociais 
e o desenvolvimento de ações e 
serviços relacionados à segurança 
pública e habitação popular, e ao 
financiamento de ações e progra-
mas do governo estadual.

Com essa implementação, o 
Paraná se reúne aos cinco entes 
federativos que possuem legis-
lação vigente acerca de serviços 
lotéricos: Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Ceará, Espírito Santo e 
Maranhão. O Supremo Tribunal 
Federal decidiu, em 2020, que a 
atividade não pode ser monopó-
lio federal. (Agência Estadual de 
Notícias (AEN))

Etapas
O concurso é promovido em 

duas etapas, regional e estadual. 
Em um primeiro momento, no 
período de 1º a 5 de agosto, cada 
escola participante deve organizar 
um evento (feira ou exposição) 
para avaliar os projetos e escolher 
um deles como representante da 
escola no concurso. Os trabalhos 
selecionados seguem, então, para 
avaliação dos Núcleos Regionais 
de Educação (NREs). O envio deve 
acontecer entre 8 e 26 de agosto.

Na etapa estadual, cada um dos 32 
NREs deve escolher três trabalhos 
para representar a região. O Núcleo 
precisa encaminhar os selecionados 
(96, no total) para a Secretaria da 
Educação entre os dias 5 e 9 de 
setembro. Por fim, uma banca ava-
liadora da Secretaria da Educação 
selecionará o projeto vencedor de 

cada NRE — 32 ao todo. 
Os critérios para a avaliação dos 

trabalhos incluem complexidade, 
inovação, impacto na sociedade 
e apresentação do projeto. O re-
sultado será divulgado em 19 de 
setembro. 

Premiação
Cada equipe vencedora receberá 

dois smartphones: um para o pro-
fessor e um para o aluno. Caso a 
equipe seja formada por mais de 
um aluno, recomenda-se que o 
celular seja sorteado entre eles. Se 
o mesmo professor for premiado 
em dois projetos diferentes, ele 
receberá apenas um smartphone. 
Haverá envio de certificados aos 
participantes e uma cerimônia de 
premiação, que será realizada em 
Curitiba, em novembro, com os 
alunos e professores ganhadores.
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