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Prefeito Helder Lazarotto lança edital de licitação 
para construção do novo Hospital Geral de Colombo

Em evento realiza-
do na regional do 
Alto Maracanã, a Pre-
feitura de Colombo 
concluiu a segunda 
das três fases do pro-
cesso antes do início 
das obras. De acordo 
com o edital, a obra 
vai custar cerca de 
R$69 milhões, e o 
governo municipal já 
tem R$49 milhões de 
recursos próprios, e 
outros R$20 milhões 
de repasse por meio 
de convênio com Go-
verno do Estado. 
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Georreferenciamento iniciado em 2018 
não aumentará IPTU 2022 em Colombo
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Nos últimos dias 
aproximadamente 
30 mil proprietários 
de imóveis recebe-
ram notificações 
referentes à altera-
ções na metragem 
da área construída. 
O processo cha-
mado georreferen-
ciamento ocorre 
em cumprimen-
to às Leis Fede-
rais 11.997/2009 
e 13.465/2017 e 
à Lei Municipal 
007/2018 e a de-
terminação do Tri-
bunal de Contas do 
Paraná (TC-PR) 
aos municípios. 
Página 04
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Uma das épocas mais 
especiais do ano está 
chegando, e será agora 

no próximo domingo, o dia 
daquela que tem o coração mais 
puro, o amor mais completo, 
um sentimento inex-plicável. 
Como falar deste ser? Como 
expressar em palavras tudo 
aquilo que ela significa para 
nós? Pois é caros leitores, 
no meu primeiro editorial no 
Jornal de Colombo quero falar 
do Dia das Mães, mas será 
que é certo comemorarmos 
e lembrarmos delas apenas 
so-mente um dia do ano? Mãe 
é aquela que passa noites em 
claro cuidando de você, que 
te amamentou, que o embalou 
em seus braços para você, do 
machucado ao cair da bicicle-
-ta, que te escutou quando você 
teve problemas na escola, no 
namoro, no emprego.
Ser mãe vai mais além do que 
cuidar, ser mãe é a expressão 
maior do amor, é como se fosse 
um pedaçinho de Deus aqui na 
terra, e que muitas vezes realiza 
o papel de ser mãe e pai ao mes-
mo tempo, e que cada vez mais 
vai ocupando seu lugar na so-
ciedade, mas muitas das vezes 
tem a sua figura esquecida em 
vários momentos. A correria do 
dia-a-dia, os compromissos, as 
lutas por dias melhores acabam 
tomando todo o tempo daquelas 
que chamamos de mãe. Nesse 
momento vemos o quão elas 
são essenciais na nossa vida.

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 1194

Izabel Soares 
Arte Gráfica 

DRT-PR 11626

Andreza dos Santos
Reporter Fotográfico

DRT-PR 11627

Josinel dos Santos  
     Repórter Fotográfico

 DRT-PR 11193 

Dr. Cristiano Baratto 
OAB - PR 22343

Departamento Jurídico

Publicação de propriedade do 
JORNAL DE COLOMBO

SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
CNPJ: 05.533.253/0001-44

Circulação: Colombo

Expediente

EDITORIAL DIA DAS MÃES O antídoto para desemprego?
 A busca contínua da empregabilida-de

Perdeu o RG? O que fazer?

ARTIGO

ARTIGO

Observa-se que o antídoto 
para o desemprego é a bus-
ca contínua da empregabili-
dade, através da autogestão 

das competências na carreira. 
A  Empregabilidade um con-
ceito amplo que não significa 
apenas ter um emprego e sim 
a capacidade de ter trabalho e 
renda sempre. 

Sabe-se que o mercado 
mudou a forma de recrutar, 
selecionar pessoas em virtude 
da melhoria contínua e o aper-
feiçoamento de processos pro-
dutivos, ajustados sistemati-
camente pela globalização, a 
reengenharia, a indústria 4.0, 
a automação, a inteligência 
artificial, o emprego ativo de 
robôs e alta tecnologia aplica-
da em todos os seguimentos 
de produção da economia, di-
minuindo exponencialmente a 
mão de obra braçal aplicada 

Perder quaisquer docu-
mentos é um tipo de situ-
ação que ninguém gostaria 
de passar, mas acontece. E 
quando esse incômodo acon-
tece, é necessário agir com 
celeridade e estraté-gia para 
não ser vítima de nenhuma 
fraude.

O primeiro passo é for-

nos processos produtivos.
É notório que os empresários 

estão mais exigentes com os 
perfis profissionais garimpa-
dos no mercado, as empresas 
buscam trabalhadores com 
um conjunto de competên-
cias fundamentadas nos mais 
diversos conhecimentos espe-
cíficos, práticas abrangentes, 
indiferentes da função exer-
cida, onde o trabalhador é um 
ativo da organização,o capital 
humano,gestor do seu conhe-
cimento, gerente do próprio 
processo de aprendizagem, 
da construção da sua com-
petência, procurando sempre 
se manter empregável desen-
volvendo a empregabilidade a 
todo o tempo.

malizar um Boletim de Ocor-
rência que pode ser feito no 
site Dele-gacia Eletrônica ou 
comparecer em algum dis-
trito policial próximo a sua 
residência.

Depois é só solicitar pelo 
serviço 2° via Fácil do Reg-
istro Geral que permite ao ci-
dadão uma maior facilidade 
em ter uma nova documen-
tação. No novo sistema per-
mite alterar fotografia, assi-

Luis Felipe Pinto Jogaib  "Carioca"  ė 
investigador da DP do Alto Maracanã. 
CONTATO: inv.lfpjogaib@pc.pr.gov.br

Professor Marcelo Castilhos
Especialista em Administração de 
pessoas – UFPR Mestrando em Ed-
ucação Profissional e Tecnologia 
- IFPR

Eu duvido se existe alguém na 
face da terra que mesmo depois 
de adulto (a), formado, casado 
ou casada, com a sua família 
construída não tenha saudade 
de um colo de mãe, da comida 
que só ela sabe fazer, do cafuné, 
até do puxão de orelha quando 
fazíamos algo errado quando 
crianças.
Sim meus amigos, ser mãe é 
insubstituível, não tem troca, 
não se vende, muito menos se 
produz. Por isso caro leitor, 
aproveite ao máximo o tempo 
ao lado daquela que te deu vida. 
E comemore sempre, todos os 
dias, todos os meses, o ano 
todo, ou melhor comemore du-
rante toda a sua vida, agradeça a 
Deus pela sua mãe, uma mulher 
que luta, e briga se preciso for 
para defender aqueles que elas 
chamam de filhos.
Saiba que o Dia delas, das 
nossas mamães, é todo o dia e 
o melhor presente do mundo 
para elas não é um perfume 
caro, ou uma roupa de grife, o 
melhor presente é o carinho, a 
sua compreensão, aquela ami-
zade sincera, e aquele cuidado 
que só você pode dar para ela, 
e seja ela qual for, se é sua 
mãe de sangue, adotada ou de 
coração, que esteja pre-sente ou 
que esteja lá em cima ao lado 
de Deus, não importa como, 
onde e quando, só lembre-se 
de uma coisa: ela sempre será 
a sua mãe.
Feliz dia das mães!!

natura e dados biográficos do 
documento.

Para solicitar a emissão, 
a população poderá utilizar 
aparelho celular, tablet ou 
computa-dor, através do site 
www.policiacivil.pr.gov.br.

Portanto, lembre-se: se 
perder o documento registre 
uma ocorrência, pois com a 
docu-mentação perdida um 
bandido pode prejudicar sua 
paz com diversas falcatruas.

Siga-nos nas 
            redes sociais

FB/JORNALDECOLOMBO 
                            @JORNALDECOLOMBO
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Deus abençoou você com o 
maior presente de todos: 
ser mãe. Desejo que ele 
ilumine o seu caminho e 

traga toda glória que você 
é merecedora! 

Mães!

Feliz Dia das 

Secretário 
Plínio Schmidt
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Prefeito Helder Lazarotto lança edital de licitação 
para construção do novo Hospital Geral de Colombo

Obras da Sanepar vão ampliar o abastecimento de água em Colombo

Das três fases do processo, a licitação é a segunda etapa antes do início das obras.

Os investimentos somam cerca de R$376 milhões de reais, e o município de Colombo será um dos 12 beneficiados

Foi lançado nesta semana na re-
gional do Alto Maracanã, o edital 
de licitação para a tão esperada 
construção do novo Hospital Geral 
de Colombo, que será maior obra 
já feita na cidade. 

O prefeito Helder Lazarotto des-

A Sanepar anunciou nesta ter-
ça-feira (03) em uma cerimônia 
no Palácio Iguaçu, uma série de 
investimentos para melhorar a 
qualidade do abastecimento de 
água em diversos municípios do 
Paraná. De acordo com o Governo 
do estado, os recursos virão de 
um financiamento com a Caixa 
Econômica Federal, com valor 
estimado em R$ 354,4 milhões e 
recursos próprios do Governo do 
Paraná, estimado em R$ 22 mi-
lhões. O governador Carlos Massa 

tacou que a construção do hospital 
será fundamental para o desenvol-
vimento econômico e social de 
Colombo. "Hoje demos mais um 
passo extremamente importante. 
Assim que concluso o processo, 
que leva em média 45 dias, se não 

Ratinho Junior, o vice-presidente da 
Caixa, Celso Leonardo Barbosa, e 
o presidente da Sanepar, Claudio 
Stabile, assinaram o documento 
na sede do executivo paranaense, 
no Centro Cívico.

De acordo com a Sanepar, os 
recursos vão viabilizar a ampliação 
dos sistemas de água em Curitiba, 
Cafelândia, Ivaí e Colombo, e de es-
gotamento sanitário de Castro, Pal-
mas, Centenário do Sul, Cornélio 
Procópio, Campo Mourão, Santo 
Antônio da Platina, Pato Branco e 

houver intercorrências nos trâmites 
legais, iniciaremos a construção 
do nosso Hospital, uma obra que 
é aguardada há mais de 100 anos”, 
destacou Helder.

Atualmente, Colombo possui ape-
nas com um local para atendimento 
de urgência e emergências, o Pronto 
Atendimento do Alto Maracanã. 

De acordo com o edital, a obra 
vai custar cerca de R$69 milhões, 
e o governo municipal já tem R$49 
milhões de recursos próprios, e 
outros R$20 milhões de repasse 
por meio de convênio com Governo 
do Estado.

Na cerimônia estiveram presentes 
diversas autoridades como o presi-
dente da Assembleia Legislativa do 
Paraná, deputado estadual, Ademar 

Porto União (SC), que também tem 
contrato com a empresa paranaen-
se. A previsão é que 3,7 milhões de 
pessoas sejam impactadas pelas 
obras. São R$ 113,1 milhões no 
sistema de abastecimento de água 
e R$ 263,3 milhões no esgotamento 
sanitário.

O governador Ratinho Junior, 
destacou que o Paraná fica cada vez 
mais próximo da universalização 
nos índices de saneamento. Atual-
mente, 100% da população urbana 
do estado são atendidas com água 
tratada, e a cobertura da coleta e 
tratamento de esgoto chega a 84% 
dos municípios paranaenses. “Este 
recurso vai permitir mais investi-
mentos em saneamento básico no 
Paraná. Para os próximos quatro 
anos, a Sanepar prevê destinar 
R$ 9 bilhões nessa área”, disse o 
governador em entrevista coletiva.

“A melhoria nos sistemas de 
saneamento leva mais saúde e 
qualidade de vida à população. Hoje 
o Estado tem 84% de esgotamento 
sanitário e já universalizou o acesso 
à água tratada”, afirmou o governa-

Traiano, o deputado federal, Felipe 
Francischini, o secretário de Estado 
da Saúde,César Augusto Neves, o 
prefeito de Almirante Tamandaré, 
Gerson Colodel, o vice-prefeito, 
Professor Alcione, a vereadora, 
Dolíria Strapasson, os vereadores, 
Vital Cabeleireiro, Sidinei Cam-
pos, Rodrigo Coradin, Renato da 
Farmácia, Cezinha Heua, Nivaldo 
JNP, Marcos Dumonte, Osmair 
Posseban, Fabinho Bugalski, Pastor 
Evandro, Pastor Carlinhos e Ander-
son Prego, secretários municipais e 
demais autoridades.

Como será o Hospital?
O novo Hospital Geral de Colom-

bo contará com uma área estima 
em cerca de 13 mil metros de área 

dor. “Agora, em nova parceria com 
os municípios, vamos chegar a essa 
universalização do saneamento, 
levando para todas as casas e todos 
os bairros”, completou Ratinho.

“Além de ampliar o atendimento 
com água tratada, com o cresci-
mento dinâmico da população 
de alguns municípios, também 
avançamos na universalização do 
esgotamento sanitário. Todas as 
grandes cidades do Paraná já têm 
um índice de atendimento superior 
a 95%, e agora nossa meta é am-
pliar a participação nos municípios 
menores”, ressaltou Stabile.

O vice-presidente da Caixa ressal-
tou a parceria forte com o Paraná em 
diversas áreas, como infraestrutura, 
habitação e agronegócio, e agora 
nas obras de saneamento. “A Caixa 
Econômica se voltou muito forte-
mente para a infraestrutura durante 
esta gestão. Nossa capilaridade 
permite investimentos como este no 
Paraná, que atende 12 municípios. 
O convênio com a Sanepar é uma 
demonstração de que a gente quer 
fazer muito mais pelo saneamento 

construída em uma região estraté-
gica do município, no bairro Jardim 
Monza, na grande Região do Alto 
Maracanã.

Nesta etapa, o hospital possuirá 
7 pavimentos com 95 leitos de 
internação geral para adultos,  21 
de internação pediátrica, 4 salas 
cirúrgicas e 10 UTIs adulto. Serão 
09 consultórios em diversas espe-
cialidades, como clínica médica, 
cirurgia geral, pediatria, ortopedia, 
vascular, urologia, anestesiologia 
e nutrição ambulatorial, além de 
salas para exames laboratoriais e 
de imagem.

Edital 
Confira o edital de licitação: ht-

tps://bit.ly/LicitacoesPrefColombo

do Estado e do País”, disse Barbosa.
ÁGUA TRATADA – Além de 

obras que ainda serão executadas 
nos municípios, os recursos finan-
ciados também foram destinados 
para o pagamento da obra de 
transposição do Rio Capivari, que 
foi antecipada pela Sanepar para 
reduzir os impactos da crise hídrica 
em Curitiba e Região Metropoli-
tana. A construção, que somou R$ 
55 milhões em investimentos, foi 
realizada em tempo recorde, em 
cerca de seis meses.

A cidade de Colombo, na Região 
Metropolitana de Curitiba, será 
uma das mais beneficiadas pelos 
investimentos da Sanepar, já que 
a nova obra vai permitir a redução 
das perdas no abastecimento de 
água, e terá uma melhoria da gestão 
e eficiência do sistema de distri-
buição de água. De acordo com o 
Governo, haverá um reforço de 36 
quilômetros de rede, implantação 
de válvulas redutoras de pressão, 
três elevatórias e um reservatório 
novo com capacidade de 3,5 mi-
lhões de litros de água.
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Georreferenciamento iniciado em 2018 
não aumentará IPTU 2022 em Colombo

Nos últimos dias aproxima-
damente 30 mil proprietários 
de imóveis receberam notifica-
ções referentes à alterações na 
metragem da área construída. 
O processo chamado geor-
referenciamento ocorre em 
cumprimento às Leis Federais 
11.997/2009 e 13.465/2017 e 
à Lei Municipal 007/2018 e a 
determinação do Tribunal de 
Contas do Paraná (TC-PR) aos 
municípios. 

No entanto, a Prefeitura torna 
público, mais uma vez, que esta 
atualização iniciada em 2018, 
não aumentará o IPTU em 
2022, que terá como base de 
cálculo, os valores praticados 

em 2021. 
Nos últimos anos, a Prefei-

tura de Colombo aumentou 
o Imposto Predial Territorial 
Urbano em 2018 e 2019. Na 
primeira ocasião, mesmo com 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
em 2,70%, o Executivo en-
caminhou Projeto de Lei ao 
Legislativo e reajustou o IPTU 
em 25%. No ano seguinte, o 
índice subiu para 4,56%, mas  a 
Prefeitura reajustou o imposto 
14,56%. 

Para os contribuintes que re-
ceberam notificação referente 
a área construída, mas contesta 
a nova medição, a Prefeitura de 

Colombo orienta que procurem 
atendimento no Departamento 
de Tributação da Prefeitura, no 
departamento de Protocolo das 
regionais Maracanã e Osasco 
ou na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação.

Em 2018, a Prefeitura cons-
tituiu por meio da portaria n° 
346/2018 uma comissão para 
avaliação dos recursos técnicos 
de Georreferenciamento, rela-
cionado ao pregão presencial 
n° 072/2018. No mesmo ano, 
por meio do Mandado de Se-
gurança impetrado por uma das 
empresas concorrentes, ocor-
reu a suspenção do respectivo 

processo licitatório.
Após sentença, em 2020, foi 

retomada a referida contrata-
ção, sendo que o Executivo, 
encaminhou o Projeto de Lei 
n° 007/2020 que tratava do 
empréstimo para a realização 
do serviço. 

Obrigatoriedade da Lei
Em 2021, seguindo determi-

nação do Tribunal de Contas 
do Paraná (TC-PR) e a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, a 
atual gestão deu continuidade 
e autorizou a empresa vence-
dora da licitação CTMGEO 
Soluções em Geotecnologias, 
o início da captação de ima-
gens aéreas e fotos frontais 
dos imóveis. 

O Georreferenciamento é rea-
lizado de acordo com a Lei Fe-
deral n° 11.977 de 11 de julho 
de 2014. Após o recebimento, 
cabe ao proprietário, caso não 
concorde com o levantamento, 
apresentar contestação com 
documentos que comprovem 
tal discordância. 

Trata-se de uma exigência 
do TC para que municípios 
paranaenses recebam transfe-
rências de recursos do governo 
federal e estadual.

O que é Georreferenciamento?
É uma importante ferramenta 

de levantamento de dados que 
demonstra a real dimensão e 
a localização de um terreno 
em relação ao globo terrestre 

usando métodos de topografia.
Com a obtenção de imagens 

georreferenciadas, torna-se 
possível confrontar com as 
informações já existentes, 
permitindo então, um comple-
to levantamento dos imóveis 
como: limites da área; as 
confrontações; a localização 
precisa com as coordenadas 
dos vértices definidores e 
as edificações realizadas no 
imóvel.

Benefícios
São muitos os benefícios 

que o georreferenciamento de 
imóveis urbanos pode trazer 
tanto para a gestão pública, que 
consegue ter um mapa preciso 
do seu espaço urbano, quanto 
para o cidadão, que precisa 
ter estes dados para assegurar 
a ocupação legal do imóvel, 
seja residencial ou comercial.

Com as informações geradas 
por este serviço, nos imóveis 
urbanos, destacam-se, entre 
outras, as vantagens obtidas 
tanto para os imóveis já edi-
ficados quanto para aqueles 
em construção ou em reforma, 
tais como: 

- Ações de retificação admi-
nistrativa e judicial; 

- Ações de usucapião; 
- Obtenção de financiamen-

tos; 
- Evitar o risco de sobrepo-

sição da obra em terrenos vi-
zinhos e a Elaboração precisa 
de planta.

Você sabe o que é Georreferenciamento Urbano? Confira na matéria.
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Santa Helena
SUPERMERCADOS

Zoleide Social Aniversariantes

João Agrolombo 02/05

Plínio Schmidt 01/05

Felicidades, Plínio! Além de um feliz ani-
versário, desejo que você conserve sempre 
essa leveza e alegria de viver que te tornam 

uma pessoa tão especial. Parabéns!

Feliz aniversário, João! Época de cele-
brar sua nova idade, que o próximo ano 
seja repleto de alegrias e realizações. 

Parabéns!

Feliz 
   Dia das 
        Mães!

Zoleide dos Santos
Diretora Presidente

São os votos de nossas misses:
Denise Bonin, Shaiane Dantas e Yasmin Amaral
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Hospital Maternidade do Alto Maracanã realiza 
mais uma edição do “Bazar Pela Vida 2022”

Provopar promove feijoada solidária 
no Bosque da Uva no próximo sábado

Vem aí mais uma edição do 
Hospital Maternidade Alto 
Maracanã irá realizar mais 
uma edição do Bazar Pela 
Vida 2022 com produtos 
apreendidos pela Receita 
Federal, o evento irá aconte-
cer entre os dias 18 e 21 de 
maio, na Comunidade São 
Paulo, com entrada no valor 
de R$7,00.

Entre os produtos que serão 
expostos neste bazar, estão 
brinquedos, roupas, perfu-
maria, produtos eletrônicos 
entre outros. O evento terá 
diversas vantagens, entre 

Você está sem opção 
de lazer para o seu final 
de semana? Então fique 
tranqüilo que o Jornal 
de Colombo tem uma 
dica especial para você 
curtir com a sua família.
O Provopar irá promo-

ver no próximo final 
de semana um evento 
beneficente em prol 
das famílias carentes 
do nosso município. 
A festa vai acontecer 
no Bosque da Uva, e 
vai contar com shows, 
comidas típicas e a 
tradicional Feijoada do 
Provopar.
Com shows de bandas 

locais e grandes artis-
tas nacionais, o evento 
estará recheado de atra-
ções para você curtir o 
seu final de semana.
Garanta já seu ingres-

so a R$ 100,00 pelo 
telefone ou WhatsApp 
98410-6742.

elas é que os produtos que 
serão ofertados para o pú-
blico, possuem preços mais 
acessíveis com valores que 
cabem no bolso, por conta 
dos descontos dados no 
bazar.

Outra vantagem é a forma 
de pagamento oferecida no 
bazar, que poderá ser realiza-
do em dinheiro, débito ou no 
crédito com possibilidade de 
parcelar em até 5 vezes sem 
juros. O evento terá controle 
de acesso do público, pois 
será distribuída senhas, e o 
tempo de permanência no lo-

cal do bazar é de 25 minutos.
O Hospital informou que 

as vendas serão realizadas 
exclusivamente apenas para 
pessoas físicas e será limita-
do em um valor máximo de 
até R$700,00 por CPF, ou 
apenas um item acima deste 

SERVIÇO: 
BAZAR PELA VIDA 2022
DIAS: 18 e 21 de maio
ONDE: Hospital Maternida-
de Alto Maracanã
Mais informações pelo te-
lefone (41) 99239-8718 ou 
(41) 3320-3820.

Agricultores podem já podem se 
inscrever no Projeto de Incentivo 

à Produção de Morangos
A Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento da 
Prefeitura de Colombo informa 
que estão abertas as inscrições 
para o Projeto de Incentivo à 
Produção de Morango para 
produtores locais.

Através deste programa, a 
Prefeitura de Colombo viabiliza 
a aquisição de mudas de mudas 
de morango das variedades 
Albion e San Andreas aos 
agricultores inscritos, arcando 
com 50% dos custos das mudas 
a título de subsídio e estímulo 
à produção local.

Os interessados deverão reali-
zar a inscrição presencialmente 
até o dia 31/05 na sede da Secre-
taria à Rua Pedro Pavin, 1022 
– Centro. No ato da inscrição, 
o produtor deverá apresentar 
comprovante de residência, 
documentos pessoais e possuir 
Cadastro de Produtor o CadPro.

Além disso, os inscritos 
poderão consultar a tabela de 
valores na Secretaria de Agri-
cultura. Para mais informações 
entre em contato pelo telefone 
41-36562490 falar com Maria 
Helena ou Juliana.

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!
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Nova linha de ônibus entre Fazenda Rio Grande e o 
Terminal do Guadulupe entra em operação na RMC

Para lembrar o “Maio Amarelo”, 
Curitiba ilumina monumentos e 

praças pela segurança no trânsito

A Prefeitura de Curitiba, 
através da Secretaria de Obras 
Públicas, começou a realizar 
nesta semana a troca da ilumi-
nação cênica de monumentos 
e praças da cidade em alusão 
ao “Maio Amarelo”, que visa 
lembrar da importância de 
construir um trânsito mais 
seguro para as pessoas. A 
ação coordenada entre o poder 
público e a sociedade civil 
com o objetivo de colocar a 
segurança viária em pauta.

O prefeito Rafael Greca 
disse em entrevista ao Jornal 
de Colombo que a ideia é que 
todo mundo se una, desde o 
poder público até a sociedade 
civil, porque segundo ele, 
todos devem obedecer as leis 
de trânsito. ”A obediência 
às leis do Código Brasileiro 
de Trânsito é do interesse de 
quem está andando, de quem 
está dirigindo ou pedalando 

Os moradores de Fazenda Rio 
Grande, na região metropolita-
na de Curitiba, passaram a con-
tar com uma grande novidade 
deste a última quarta-feira (04), 
isso porque começou a operar 

e, acima de tudo, das famí-
lias de Curitiba, que não 
querem perder ninguém por 
imprudência nas ruas”, diz o 
prefeito Rafael Greca.

Na noite do último domin-
go (1), a Praça do Japão, no 
bairro Batel, em Curitiba, 
foi a primeira a receber a 
iluminação na cor amarela 
para marcar a chegada de 
maio. De acordo com a Pre-
feitura, outros pontos serão 
iluminados entre eles a es-
tufa do Jardim Botânico; a 
Torre de Cronometragem do 
Parque Náutico; as Ruas da 
Cidadania do Pinheirinho, 
Portão e Boqueirão; o Portal 
Santa Felicidade; o Museu 
Municipal de Arte (MuMA); 
e as praças 29 de Março e 19 
de Dezembro.

Manual técnico, debate com 
especialistas e campanha

Durante o mês alusivo ao 

Com novo golpe do PIX, 
Procon-PR alerta os consumidores 

para se proteger dos golpistas

“Maio Amarelo”, a Superin-
tendência de Trânsito (Setran) 
vai lançar o Manual de Pro-
jetos Padrões da Sinalização 
de Trânsito de Curitiba. De 
caráter técnico, o documento 
é voltado para profissionais 
que desenvolvem projetos e 
implantam sinalização viária, 
com o objetivo de servir de 
referência a outras cidades.

Para debater estratégias, 
ferramentas e inovação na 
educação para o trânsito, 
Curitiba sedia o 1º Seminário 
Intermunicipal sobre o tema, 
no dia 23. E, voltada ao pú-
blico em geral, nos próximos 
dias a Prefeitura lança uma 
campanha publicitária de 
respeito no trânsito, além do 
engajamento da gestão mu-
nicipal com o tema nas redes 
sociais oficiais do órgão.

Atividades educativas
Boas condutas, respeito e 

empatia no trânsito serão 
reforçados em atividades 
educativas, em um trabalho 
coordenado pela Escola Pú-
blica de Trânsito (EPTran). 
Outras ações, propostas pelo 
Comitê Trânsito Seguro, tam-
bém terão a participação de 
agentes da EPTran.

A primeira delas acontece 
também na segunda-feira, 
logo após a abertura do Maio 
Amarelo, na Avenida Cândido 
de Abreu, no Centro Cívico, 
em frente à Prefeitura.

O Departamento Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumi-
dor (Procon/PR), está alertando 
a população do estado para um 
novo golpe na praça com um 
dos serviços mais utilizados no 
Brasil, o PIX, que disponibiliza 
pagamentos e operações bancá-
rias via celular. De acordo com 
o órgão, o golpista se passa por 
um gerente de uma instituição 
bancária e solicita que a vítima 
efetue transferências financei-
ras para uma espécie de “teste” 
em sua conta.

E já houve uma vítima aqui no 
Paraná. De acordo com a Polícia 
Civil, a mulher perdeu R$ 20 
mil. “A dona da empresa disse 
que recebeu um telefonema 
de uma pessoa que afirmava 
ser o gerente do banco e que 
havia um problema no seu Pix. 
Ele pediu que essa empresária 
fizesse duas transferências. 

Essa pessoa fez o que lhe foi 
solicitado e perdeu o dinheiro, 
pois se tratava de um golpe. E 
essa pessoa que se fez passar 
pelo gerente do banco sabia 
até o nome do gerente oficial 
da conta da cliente”, afirmou 
Claudia Silvano, coordenado-
ra do Procon/PR ao Jornal de 
Colombo.

Segundo Claudia, os golpistas 
estão utilizando de diversos 
meios para conseguir informa-
ções confidenciais dos consu-
midores. Com isso, as vítimas 
acham que estão conversando 
com alguém confiável, e acaba 
passando seus dados pessoais, 
como o endereço residencial, 
número do CPF e até o nome 
do gerente da conta bancária.

“É preciso tomar cuidado 
porque a única arma que a gente 
tem é a prevenção. É preciso ter 
em mente que banco não entra 

a nova linha do transporte co-
letivo da cidade, que é a F71 
– FAZENDA/GUADALUPE. 
De acordo com a Coordenação 
da Região Metropolitana de 
Curitiba (Comec), a nova opera-

ção faz uma conexão semidireta 
entre o Terminal de Fazenda 
Rio Grande e o Terminal Gua-
dalupe, em Curitiba, apenas 
com operações nos horários de 
pico nos dias úteis (segunda á 
sexta) com a tarifa de R$ 4,75 
para pagamento em cartão, e 
R$5,50 em dinheiro.

A linha será semidireta porque 
no sentido Fazenda Rio Grande 
para Curitiba, a linha começará 
a ter paradas somente a partir 
da Rua Francisco Raitani, no 
Capão Raso, Rua Guilherme 
Pugsley e Av. Presidente Ge-
túlio Vargas, no Água Verde, 
Rua Conselheiro Laurindo, no 
Centro e, por fim, no Terminal 
do Guadalupe.

Já no sentido contrário partin-
do do Guadalupe para a cidade 
de Fazenda Rio Grande, os 

pontos de paradas serão apenas 
na Rua João Negrão, Av. Iguaçu 
e Rua Guararapes (Via Rápida).

"Fazenda Rio Grande é uma 
das cidades que mais cres-
cem na Região Metropolitana 
de Curitiba e o Governo do 
Estado, por meio da Comec, 
tem buscado alternativas para 
diminuir o fluxo de passagei-
ros das principais linhas que 
atendem o município", afirma 
o diretor-presidente da Comec, 
Gilson Santos.

"Recentemente implemen-
tamos a linha I11 – ARAU-
CÁRIA/FAZENDA, agora 
a ligação F71 – FAZENDA/
GUADALUPE. Outras medi-
das ainda estão sendo estudadas 
e deverão ser implementadas 
em breve. É um grande esforço 
do Governo do Estado em bus-

ca de prestar sempre o melhor 
atendimento possível para a 
população", completa.

Os horários de saída dos 
ônibus da nova linha F71 – FA-
ZENDA/GUADALUPE são:

Terminal Fazenda Rio Grande
05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 

06:00, 06:10, 06:20, 06:30, 
06:40, 06:50, 07:00, 07:15, 
07:40, 08:00, 08:30, 17:20, 
17:30, 17:50, 18:00, 18:10, 
18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 
19:10.

Terminal Guadalupe
05:50, 06:10, 06:25, 06:40, 

06:55, 07:05, 07:30, 07:40, 
07:50, 08:00, 16:30, 16:45, 
17:00, 17:15, 17:28, 17:39, 
17:50, 18:01, 18:12, 18:23, 
18:34, 18:45, 18:56, 19:07, 
19:18, 19:29, 19:40, 19:51, 
20:10.

REGIONAL

Ela faz 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.

As mães são presentes de 
Deus, e é  através delas 
que primeiro conhecemos 

toda a extensão do amor do 
Senhor. 

Feliz Dia das Mães! 

Antonio Ricardo
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Curitiba acata recomendação do TCE-PR 
e suspende licitação da Linha Verde

E a novela da Linha Verde parece 
que ganhou um novo capítulo, 
após o TCE-PR determinar que a 
Prefeitura de Curitiba suspendesse 
a licitação do Lote 4.1 da Linha 
Verde, no trecho entre os bairros 
Bacacheri e o Atuba que ocorreria 
nesta quarta-feira (04). De acordo 
com o Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, objetivo é evitar que o 

processo seja questionado no futuro, 
provocando ainda mais atrasos na 
execução da obra que já se arrasta 
por mais de 15 anos. Segundo o 
Tribunal, a decisão do município 
atendeu o Apontamento Preliminar 
de Acompanhamento (APA) emi-
tido pela Coordenadoria de Obras 
Públicas do TCE-PR. A fiscalização 
da Linha Verde faz parte do Plano 

Acordo judicial com concessionária garante obras 
na BR-277, BR-373 e BR-476, para melhorias.

Anual de Fiscalização de 2022 do 
órgão.

Em entrevista ao Jornal de Colom-
bo, o coordenador de Fiscalização 
de Obras Públicas do TCE-PR, Lin-
coln Andrade, afirmou que o objeti-
vo do trabalho é para colaborar com 
o município. Pelo contrato original, 
a obra do Lote 4.1 deveria ter ficado 
pronta em dezembro de 2020, mas o 
consórcio abandonou o trabalho no 
final do ano passado, com apenas 
cerca de 20% concluídos.

 
Tráfego
Ainda de acordo com a recomen-

dação, um dos pontos questionados 
pelo TCE-PR foi o Estudo de Tráfe-
go, cuja validade se estendia apenas 
até 2020, estando provavelmente 
desatualizado pela Prefeitura de 
Curitiba. Foram solicitados tam-
bém eventuais novos decretos de 
desapropriação, imissões de posse 

Uma ação judicial entre o 
Departamento de Estradas e 
Rodagem do Paraná, com a 
concessionária de pedágio Cami-
nhos do Paraná ganhou um novo 
capítulo. A empresa operava nas 
regiões dos Campos Gerais, na 
região centro-sul do estado, e na 
Grande Curitiba antes do fim dos 
contratos de pedágio em 2021. 
De acordo com o Governo, a 
ação judicial foi imposta a con-
cessionária após o DER observar 
que diversas obras que estavam 
previstas em contrato não foram 
executadas.

Na BR-373, na região de Gua-

rapuava, já foram concluídos 
dois trechos de terceira faixa na 
região de Imbituva, na BR-277 
em Teixeira Soares foi concluído 
um trecho, além da readequação 
do trevo de acesso para Fernan-
des Pinheiro, entre a BR-277 e 
a PR-438, onde a região ganhou 
faixas adicionais em todos os 
lados da via, que passou a ser 
divida por um canteiro central 
com uma rotatória para dar mais 
fluidez ao trânsito, e diminuir o 
risco de acidentes, já na Lapa está 
quase pronta uma nova passarela 
de pedestre, todas estas obra 
visam melhoras a mobilidade 

e a qualidade de vida de quem 
passa por estas rodovias.

“Já temos os primeiros resul-
tados da ação civil movida no 
ano passado, com segmentos de 
terceiras faixas entregues e ou-
tros cinco em andamento, além 
do novo trevo para Fernandes 
Pinheiro e a passarela da Lapa”, 
afirmou o secretário estadual 
de Infraestrutura e Logística, 
Fernando Furiatti.

“Somadas às obras de outro 
acordo judicial do DER com 
a Viapar, e dos acordos de 
leniência com a Rodonorte e 
EcoRodovias, conseguimos re-

provisórias e definitivas, e eventuais 
novas plantas de desapropriação 
atualizadas, que comprovem não 
haver impedimentos para a retoma-
da e conclusão das obras.

Foram solicitados ainda, dentre 
outros itens, memoriais descritivos 
atualizados, de acordo com as mo-
dificações promovidas nos projetos, 
que esclareçam que se trata de uma 
recontratação de remanescente de 
obras, indicando quais itens de 
serviços já foram executados, total 
ou parcialmente, nas contratações 
anteriores, e que defina quais são 
os serviços remanescentes neces-
sários.

  
Obra
Os serviços de engenharia com-

preendem estruturas de concreto, 
terraplenagem, pavimentação, 
drenagem, paisagismo, obras 
complementares, sinalização viária, 

iluminação pública e adequação 
de rede (RDU), semaforização, 
estações Solar e Atuba, serviços 
preliminares, administração local, 
instalação do canteiro, ensaios, 
mobilização e desmobilização. As 
obras são executadas com recursos 
provenientes da Prefeitura e do 
Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC-2) e do Programa 
Mobilidade Urbana e Trânsito, 
repassados por meio da Caixa.

O principal local de obras da Li-
nha Verde, é a trincheira do Atuba, 
que está a anos sendo construída 
trazendo todos os dias centenas 
de problemas e transtornos para 
moradores e motoristas, além de 
engarrafar o trânsito durante o pe-
ríodo. A região é o principal acesso 
para quem vem de Colombo, Quatro 
Barras e Campina Grande do Sul, 
além de Pinhais e até mesmo outros 
bairros da capital.

parar um pouco do que é devido 
ao cidadão paranaense após 24 
tumultuosos anos de pedágio. 
E vamos continuar buscando o 
ressarcimento devido, com base 
nas auditorias realizadas no ano 
passado quanto ao estado do 
pavimento entregue ao final dos 
contratos”, acrescentou.

Já na região metropolitana de 
Curitiba, a BR-476, conhecida 
como Rodovia do Xisto, no 
município da Lapa, uma pas-
sarela para facilitar a travessia 
dos pedestres está em fase final 
de execução.

São obras que deveriam ter sido 

executadas durante o período de 
concessão, encerrado no final 
de novembro de 2021, mas que 
não foram sequer iniciadas no 
cronograma previsto.

Devido à ação, a 1ª Vara Federal 
de Curitiba decidiu que a conces-
sionária de pedágio Caminhos do 
Paraná deveria depositar caução 
de R$ 265 milhões, valor que 
serve como uma garantia caso 
a concessionária não execute as 
obras, podendo ser ressarcido ao 
Estado. A caução será reduzida à 
medida que as obras forem sendo 
entregues, com o seu andamento 
sendo fiscalizado pelo DER/PR.

Após questionamentos da Coordenadoria de Obras Públicas da Corte, edital foi retirado 
para adequação, visando impedir questionamentos e eventuais novos atrasos na execução

Feliz dia
seãM sad

Minha esposa Elis Lazarotto e eu celebramos 
essa data especial com muito carinho e 
respeito à todas as mães colombenses.
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Programa Capacita Mais Colombo abre 
inscrições para cursos de capacitação; 
Confira as vagas disponíveis para você

Plano de Municipal de 
Arborização é lançado pela 

Secretaria de Meio Ambiente 
com o apoio da UFPR

A Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente 
lançou nesta terça-feira 
(3), o plano Municipal 
de Arborização, com 
o objetivo de deixar 
a cidade ainda mais 
verde. O projeto será 
feito em parceria com 
a Universidade Fede-
ral do Paraná, que irá 
desenvolver o plano 
junto com a Secretaria 
que fez a contratação do 
serviço.
Com esta iniciativa a 

cidade de Colombo se 
torna o 2º município da 
Região Metropolitana 
de Curitiba a implantar 

A Secretaria de Indús-
tria Comércio e Turismo 
da cidade de Colombo 
anunciou nesta quarta-fei-
ra (04), que o programa 
“Capacita Mais Colombo” 
abriu vagas para diversos 
cursos de capacitação para 
a inserção no mercado de 
trabalho, com o objetivo 
de oferecer oportunidades 
de trabalho principal-
mente em empresas que 
foram em implantadas em 
Colombo.
De acordo com a Secreta-

ria, para a primeira etapa, 
as inscrições vão estar 
abertas até o dia 13 de 
maio, e poderá ser feita nas 
Agências do Trabalhador 
de Colombo nos Guaraitu-
ba, na Sede do Município, 

este projeto de arboriza-
ção, demonstrando que 
o município se preocu-
pa com o bem-estar e 
qualidade de vida dos 
colombenses.
Este plano definirá 

metas de plantio ou 
espécies de árvores in-
dicadas para cada região 
do município, e incluirá 
também parâmetros 
sobre: espécies, padrão 
de mudas, técnicas e 
épocas para plantio e 
sobre manutenção das 
árvores, como técni-
cas de poda, remoção, 
controle fitossanitário 
e cuidados necessários.

ou ainda, na Associação 
dos Moradores e Empre-
sários do Centro Industrial 
Mauá. Os requisitos exigi-
dos para os interessados 
é o comparecimento na 
Agência do Trabalhador 
portando documentos pes-
soais e preenchimento de 
ficha de inscrição.
Os cursos oferecidos 

serão os seguintes: Ge-
renciamento de Estoques, 
Técnicas de Negociação 
e  Vendas,  Introdução 
aos Serviços de Garçom, 
Pratica Administrativas, 
Logistica de Transporte, 
Televendas, Organização 
de Almoxarifados e In-
trodução aos Serviços de 
Garçom. Foram disponibi-
lizadas 30 vagas por curso, 

Centro de Artes e Esportes Unificados retorna 
com atividades para os idosos de Colombo

e a idade mínima para a 
realização das inscrições é 
de 16 anos com no máximo 
18 anos.
Mas preste a atenção nos 

locais de inscrição de cada 
curso: 
SEICTT – CENTRO - Ge-

renciamento de Estoques, 
Praticas Administrativas, 
Televendas - Habilidades 
para Negociar e Vender e 
Introdução aos Serviços 
de Garçom
AGENCIA GUARAITU-

BA - Técnicas de Nego-
ciação em Vendas, Orga-
nização de Almoxarifados
Aecim – Mauá - Intro-

dução aos Serviços de 
Garçom, Logistica de 
Transporte e Introdução 
aos Serviços de Garçom

Foi retomado nesta quarta-fei-
ra (04), as atividade do Teatro 
do Centro de Artes e Esportes 
Unificados Daniel de Jesus Rosa 
– CEU das Artes de Colombo.

De acordo com o CEU, a prática 
de teatro na terceira idade é uma 
ótima opção de atividade para 
este público, pois além de ser 
um exercício recreativo, também 
estimula a memória e a criativi-
dade dessa turma que tem tanto 
para nos ensinar, e ainda exercita 
o corpo, a voz e a mente, fazendo 
bem para a alma, além de trazer 
mais qualidade de vida para os 
idosos da cidade.

“Pelo teatro temos a possibilida-

de de se reinventar, de viver outras 
personalidades e se ver em 

outras realidades. “E, quando 
estamos cercados de pessoas com 
vasta trajetória, o processo com 
a terceira idade torna-se ainda 
mais rico”, comenta Júlio Cesar 
Sinhori Ribas coordenador do 
CEU das Artes. 

As inscrições para interessados 
estão abertas com vagas limi-
tadas. Os encontros acontecem 
todas as sextas-feiras das 9h às 10 
horas. O CEU das Artes Daniel 
de Jesus Rosa está localizado na 
Rua Manoel Vicente Machado 
– 40 no Jardim dos Eucaliptos. 
Informações fone 3666-8970.

Feliz dia
seãM sad

Minha esposa Maria Glir e eu comemoramos 
o dia da nossa primeira professora. Parabéns 
a todas as mamães da nossa querida 
Colombo.

Professor
Alcione
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Exposição de ônibus antigos chega a Curitiba 
mostrando a história do transporte coletivo na cidade

Jardim do Museu paranaense 
receberá feira de sementes 

quilombolas no próximo domingo.
Neste domingo (8) o jardim 

do Museu Paranaense, em 
Curitiba, irá receber cinco 
comunidades tradicionais da 
região para uma feira espe-
cial chamada de “Feira de 
Sementes de Quilombolas”, 
o evento terá distribuição de 
sementes cultivadas pelos 
quilombolas, com participação 
das comunidades Córrego das 
Moças, Porto Velho, João Surá, 
Restinga e Tatupeva. 

Durante a feira, o público 
poderá aprender mais sobre o 
manejo sustentável, além de 
ter contato com as sementes 
cultivadas. Haverá também 
uma palestra sobre a educação 
escolar quilombola e práticas 
medicinais populares, além 

Curitiba irá receber no próxi-
mo dia 12 mais uma edição da 
Exponi, uma feira que reúne 
apaixonados pela história do 
transporte coletivo no Brasil. 
O evento costuma receber 
visitantes de todo o país     e 
serve para empresas de ônibus 
divulgarem sua marca e o cui-
dado que dispensam com seus 
veículos.

A Exponi, através de seus 
organizadores, busca eternizar 
pedaços de cada período da  
história através do incentivo 
a pessoas e empresas para que 
conservem veículos antigos, 
especialmente os   ônibus.

de histórias e memórias das 
comunidades participantes da 
cidade de Adrianópolis.

“Esta feira será uma excelente 
oportunidade para o público se 
aproximar de algumas das mui-
tas comunidades remanescen-
tes quilombolas presentes no 
Paraná e conhecer as práticas 
alimentares e culturais através 
do intercâmbio de saberes 
tradicionais que a atividade 
fomenta”, afirma Gabriela 
Bettega, diretora do Museu 
Paranaense. 

Não há necessidade de ins-
crição prévia para acompanhar 
as palestras

Local: Jardim do Museu Pa-
ranaense - Rua Kellers, 289, 
Alto São Francisco – Curitiba

A Exponi também tem o obje-
tivo do reencontro. Reencontrar 
amigos, reencontrar laços, reen-
contrar ônibus que marcaram 
época, reencontrar histórias 
muitas vezes já esquecidas num 
canto de nossa memória e que 
se aguçam ao ver as cores e 
formas dos veículos expostos. 
Seja daqueles namorados que 
se encontraram no caminho de 
casa. Seja daquele trajeto que 
definiu o destino em uma en-
trevista de emprego ou mesmo 
para o primeiro dia de trabalho, 
seja apreciando pela janela a 
grandiosidade da cidade           
no colo da mãe, muitos de nós 

Museu Oscar Niemeyer promove visita 
mediada na exposição de André Mendes

temos histórias para contar que 
de alguma forma aconteceram 
dentro de um ônibus. 

A 10.ª edição da Exponi será 
realizada na garagem da Auto 
Viação Redentor, bairro CIC, 
na região sul de Curitiba, no 
dia 14 de maio. A expectativa 
dos organizadores é apresen-
tar cerca de 80 ônibus, desde 
veículos antigos preservados 
e restaurados por empresas até 
modelos recém incorporados 
às frotas de operação de linhas 
regulares e turismo. O evento 
será uma oportunidade para 
os visitantes conhecerem as 
tendências tecnológicas e de 
conforto dos veículos mais mo-
dernos disponíveis no mercado, 
e ainda recordar os pioneiros do 
transporte coletivo no Brasil. 
Para as empresas não há custo 
para expor os ônibus, basta 
reservar o espaço com bastante 
antecedência.

Serviço:
Data: dia 14 de maio de 2022
Horário de abertura ao público: 
09h30min às 16h30min 
Local: Auto Viação Redentor
Endereço: Av. Juscelino K. de 
Oliveira, 14295 - CIC – Curi-
tiba – Paraná
O ingresso para o evento são 2 
quilos de alimentos, que serão 
encaminhados a instituições de 
assistência social de Curitiba e 
região metropolitana.

O programa “Arte para Maiores”, 
do Museu Oscar Niemeyer (MON) 
vai promover no dia 10 de maio, 
uma visita mediada na exposição 
“Lados Lados”, do artista curiti-
bano André Mendes. O programa 
é destinado especialmente para o 
público com mais de 60 anos, e faz 
parte de uma das programações que 
o MON oferece aos seus visitantes.

Já no dia 17 de maio, das 14h às 
15h30, haverá uma videoconferên-

cia sobre a exposição e a sua poéti-
ca, com o artista André Mendes e o 
curador Nei Vargas, que farão um 
diálogo com os participantes. Para 
se inscrever é necessário preencher 
o formulário online disponível no 
site do museu

Quem é André Mendes
Nascido em 1979, em Curitiba, 

o pintor André Mendes, realiza 
pesquisas voltadas para o desenho, 
pintura, escultura, instalações e 

intervenções espaciais. Escultor 
e arquiteto, André assume a im-
precisão que permeia as práticas e 
promove encontros e experiências 
entre técnicas e linguagens. André 
Mendes é um especialista em mu-
rais e trabalha em projetos como 
artista, muralista e arte-educador.

NEI VARGAS – Mestre e doutor 
em Artes Visuais, com ênfase em 
História, Teoria e Crítica de Arte 
na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Em 2020, ministrou 
cursos online de História da Arte 
e do Colecionismo pela Galeria 
Aura. É um dos gestores do Cole-
ções em Conexão, grupo com mais 
de 100 colecionadores brasileiros.

Em 2019, respondeu pela cura-
doria do ciclo de debates Dinâ-
micas do Colecionismo de Arte 
Contemporânea no Brasil, evento 
integrante da inauguração da Casa 
do Parque, em São Paulo. É pro-
fessor do curso de especialização 
em Peritagem e Avaliação em 
Obras de Arte, da Universidade 
Santa Úrsula.

EM CARTAZ – Apresentada 

na Sala 11 do MON, a inédita 
exposição “Lados Lados” reúne 
obras com diferentes linguagens 
exploradas nos últimos 22 anos 
por André Mendes. Na exposição, 
o artista envolve o público por meio 
de desenho, pintura, escultura, 
instalações, mural, além de uma 
obra digital.

ARTE PARA MAIORES – Em 
2019, o programa Arte para Maio-
res conquistou um importante 
reconhecimento nacional na área 
de educação em museus, o Prêmio 
Darcy Ribeiro 2019, concedido 
pelo Instituto Brasileiro de Museus 
(IBRAM). Em 2020, o programa 
tornou-se online, em decorrência 
das restrições impostas pela pan-
demia. Em 2021, retornou em sua 
versão presencial, seguindo os 
protocolos de segurança.

MON – O Museu Oscar Nieme-
yer (MON) é patrimônio estatal 
vinculado à Secretaria de Estado 
da Comunicação Social e da 
Cultura do Paraná. A instituição 
abriga referenciais importantes 
da produção artística nacional e 

internacional nas áreas de artes 
visuais, arquitetura e design, além 
de grandiosas coleções asiáticas e 
africanas. No total, o acervo conta 
com aproximadamente 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.

Os principais patrocinadores da 
instituição, empresas que acredi-
tam no papel transformador da arte 
e da cultura, são: Copel, Sanepar, 
Grupo Volvo América Latina, 
Vivo, Grupo Focus e Moinho 
Anaconda.

Serviço:
Visita mediada e oficina 
Data: 10 de maio
Horário: das 14h às 17h
Videoconferência
Data: 17 de maio
Horário: das 14h às 15h30
Museu Oscar Niemeyer
Rua Marechal Hermes, 999 - 

Curitiba – Paraná

As atividades estão dentro do programa “Arte para Maiores”, destinado a pessoas com mais 
de 60 anos. A visita e a oficina serão no dia 10 de maio e a videoconferência no dia 17.

Vereador
Sidinei Campos
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Athletico sofre goleada histórica na Libertadores e perde para o 
The Strongest por 5x0; Técnico Fábio  foi demitido após o jogo

Colombo/CEP Futsal Feminino conquista a 
primeira vitória no Campeonato Paranaense sub-20

A equipe do Colombo/CEP 
Futsal Feminino conquistou a sua 
primeira vitória no Campeonato 
Paranaense da categoria Sub-20 

Em um a noite complicada na 
Bolívia, o Athletico-PR foi sofreu a 
sua pior goleada em toda a sua his-
tória na Libertadores da América. O 
time do agora ex-técnico do clube, 
Fábio Carrile, foi atropelado pelo 
The Strongest por 5x0, no Estádio 
Hernando Sales, valido pelo grupo 
B, na quarta rodada da competição.

O time rubro negro até começou 
bem no primeiro tempo, com varias 
oportunidades de gols com Vitinho, 
o qual errou na pontaria, mas aos 

ao vencer a equipe de São Miguel, 
pelo placar de 6 x 0.

Com três gols da atleta Gi 
Araújo, dois de Víh Marquesini 

poucos a equipe aceitou o jogo 
do adversário e teve uma atuação 
desastrosa.

Depois da goleada sofrida na Li-
bertadores, o técnico Fábio Carille 
foi demitido do Athletico, após 
atuar apenas 21 dias no comando do 
Furacão. Carille disse em entrevista 
após a partida que foi surpreendido 
com a decisão da diretoria do clube.

A decisão partiu do presidente 
Mario Celso Petraglia e o treina-
dor foi demitido ainda noite de 

Segunda rodada da 13ª Copa Jornal de Colombo 
teve chuva de gols e jogos emocionantes

ontem após a partida na Bolívia, 
que aconteceu assim que terminou 
a entrevista coletiva ao lado do 
atacante Marcelo Cirino. Fábio foi 
comunicado pelo vice-presidente, 
Márcio Lara. Além de Carille, os 
auxiliares Leandro da Silva e Denis 
Faria Luup e o diretor de futebol 
Fernando Yamada também deixam 
o clube.

Em sua breve passagem pelo 
clube, Carille que chegou no último 
dia 13 de abril, veio para substituir 
o também ex-técnico do Athletico, 
Alberto Valentim. Com apenas 21 
dias de trabalho, foram oito jogos, 
sendo 3 vitórias, 1 empate e 4 
derrotas e apenas sete dias de trei-
namento. O treinador não escondeu 
sua decepção com a demissão.

Atlhetico encontra-se na lanterna 
do grupo B com 4 pontos, e seu 
próximo jogo pela Libertadores 
é contra o time do Libertad na 
Arena da Baixada, no dia 18 uma 
quarta-feira, e precisa da vitória 
para permanecer vivo na disputa 
da classificação.

O fim de semana foi de bola 
rolando pela 2ª rodada da Copa 
Jornal de Colombo de Futebol, 
diversas partidas marcaram o 
domingão dos colombenses. 
Em disputas acirradas, os times 
entraram em campo em busca 
da vitória para seguirem firmes 
na competição

 Pelo grupo A, o dia começou 
com a partida entre Guerreiros 
x Atitude, trazendo muita emo-
ção para quem foi até o Campo 
do Imperial, com um jogaço 
de bola entre as duas equipes. 
O Guerreiros aplicou uma 
sonora goleada em cima do 
Atitude por 7x2, com destaque 

para os atletas Thiago Luiz do 
Atitude, e já pelo Guerreiros o 
destaque ficou para o camisa 
11 Cleverson que foi um dos 
artilheiros da partida.

A última partida deste grupo 
ficou por conta das equipes 
Real Comunidade x Canari-
nho, com um placar magro de 
1x0, a equipe do Real garantiu 
os pontos para seguir  firme na 
competição, o jogo foi realiza-
do no Campo do Imperial, com 
destaque para o camisa número 
8 do Canarinho, Pedro Henri-
que, já para o lado do Real o 
destaque ficou por conta do 
jogador da camisa 10, Jhemis.

Grupo B
A rodada deste grupo co-

meçou com a partida entre 
a equipe do Colombense x 
Itaipu, no campo do bairro São 
Sebastião, que terminou com 
a vitória do Colombense pelo 

placar de 3x0. Porém a partida 
foi encerrada aos 18 minutos 
do segundo tempo por opção 
do técnico do Itaipu. Apesar 
desta curiosidade, o jogo teve 
também expulsões por parte 
da arbitragem, pela equipe 
do Itaipu, o camisa número 
4, Ramon de Oliveira, acabou 
sendo expulso após cometer 
uma falta em cima do jogador 
do Rio Verde sem estar na 
disputa pela bola.

A última partida desta rodada 
ficou por conta de Kombate x 
Rio Verde, também no campo 
do bairro São Sebastião, onde 
a equipe do Rio Verde venceu 
os adversários por 3x2, o 
jogo contou com um atleta 
de cada equipe sendo expulso 
pela arbitragem por trocarem 
agressões no gramado.

Já pelo outro lado o jogador 
da camisa número 05 Rodrigo 
Pereira, também foi expulso 

após acertar uma cotovelada 
em seu adversário na disputa 
pela bola. Ainda pelo Rio 
Verde o jogador da camisa 
número 18, Hudson da Sil-
va, também foi expulso após 
ofender o adversário e de ter 
recebido o segundo cartão 
amarelo.

PRÓXIMA RODADA
Devido ao dia das mães, 

comemorado no próximo do-
mingo (8), não haverá rodada 
da competição, que retornará 
no dia 16 de maio, também em 
um domingo, onde as equipes 
vão definir quem segue para 
a próxima fase e quem deixa 
a competição.

A Copa Jornal de Colombo 
de Futebol já está em sua edi-
ção de número 23, agitando 
os times da nossa cidade e 
trazendo mais uma opção de 
lazer para os colombenses. 

e um de Bia Barcala, a equipe 
aplicou uma sonora goleada nas 
adversárias e assumiu a lide-
rança provisória do grupo B na 
competição.

O próximo compromisso da 
equipe, pelo Campeonato acon-
tece ainda no mês de maio em 
data a ser definido pela Federação 
Paranaense de Futebol de Salão. 
competição será apenas no mês de 
Maio, em data ainda a ser divul-
gada pela federação. O Colombo/
Cep Futsal Feminino, assume a 
liderança provisória do Grupo B, 
desta primeira fase com 4 Pontos.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA PREVIA
A Solis Distribuidora de Pro-
dutos para a Saúde, Serviços 
Comerciais e Logística Ltda., 
CNPJ 06.317.222/0001-19 torna 
público que recebeu do IAT, a 
Licença Prévia para a atividade 
Comércio atacadista de medica-
mentos e drogas de uso humano a 
ser implantada à Avenida Santos 
Dumont, 1120, Roça Grande, 
Colombo/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Solis Distribuidora de Pro-
dutos para a Saúde, Serviços 
Comerciais e Logística Ltda., 
CNPJ 06.317.222/0001-19 torna 
público que irá requerer ao
IAT, a Licença de Operação para a 
atividade Comércio atacadista de
medicamentos e drogas de uso 
humano a ser implantada à Ave-
nida Santos Dumont, 1120, Roça 
Grande, Colombo/PR.

N ATA Ç Ã O  E  F I T N E S S

Feliz Dia das Mães!

Na missão de Mãe 
amor, Mãe família, 
Mãe amiga, Mãe 

educação e Mãe de 
princípios para os 
filhos que a vida 
lhe deu. Ser Super 
em tudo o que faz.

OTICAS_TOPVISION

ÓTICAS & RELOJOARIAS

(41) 3037-6112
Loja 1 - Rua da Pedreira, 1411 - Rio Verde

Loja 2 - Rua Pref. Pio Alberti, 555 - Osasco
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Prefs, recebi uma notificação de georreferenciamento e não 
concordo com a medição do meu imóvel. O que devo fazer?

Você pode abrir um protocolo online de forma simples, 
pelo celular ou computador. Basta acessar uma das redes 
sociais @prefscolombo ou o site colombo.pr.gov.br e 
seguir o passo a passo em poucos cliques.

Está com dúvidas sobre o
georreferenciamento?

Para quê serve o georreferenciamento?

Com ele sabemos a real dimensão e a localização precisa 
de um imóvel, além de limites de área, confrontações e 
edificações construídas no terreno.

Não! O IPTU é calculado com base no Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA do IBGE, acumulado no período 
dos últimos 12 meses com base na Lei n.º 1.428 de 16 de 
dezembro de 2016.

Isso vai aumentar o valor do meu IPTU 2022?

IPTU 2022
NÃO SOFRERÁ AUMENTO COM O
GEORREFERENCIAMENTO INICIADO EM 2018.

Fique tranquilo (a).

@prefscolombo 3656-8019

SEMPRE
POR
VOCÊ.
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Um incêndio de grandes pro-
porções assustou moradores do 
bairro Alto Maracanã, na manhã 
do último sábado (30), próximo 
ao Terminal Metropolitano do 
Alto Maracanã, e causou um 
verdadeiro estrago em um bar 
que fica na rua Abel Scucciato.

As equipes do Corpo de 
Bombeiros foram acionadas 
para o local, os quais tiveram 
bastante trabalho para conter as 
chamas que estavam se alastran-
do também para outros edifícios 
ao redor, porém com rapidez as 
equipes conseguiram conter as 
chamas, segundas informações 

Um acidente envolvendo 
um carro e uma moto, no 
final da tarde desta quarta-
-feira (04) mobilizou equi-
pes do Corpo de Bombeiros, 
no bairro Guaraituba. A 
batida aconteceu na Rua 
Cascavel. 

De acordo com infor-
mações o motoqueiro en-
volvido na colisão, ficou 
ferido e por causa das dores 
não conseguia se levantar 
sem a ajuda da equipe de 
socorristas. 

Uma ambulância do 
Siate e do outra do Samu 
foram acionados para aten-
der a ocorrência, a equipe 
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Homem é encontrado esfaqueado em 
terreno abandonado em Colombo

Polícia Civil de Colombo prende 
suspeito de cometer furtos e roubos 

que estava foragido do estado do Pará

Incêndio destrói parte de um 
estabelecimento no Alto Maracanã

Acidente envolvendo um 
carro e moto deixa um 

homem ferido, em Colombo.

colhidas pelo Jornal de Colombo, 
não houve vítimas. O incêndio 
chamava atenção das pessoas 
que passavam próximo do local, 
e as fumaças era vista de longe.

A causa do incêndio será 
investigada pela Polícia Civil, 
mas de acordo com informa-
ções preliminares colhidas pela 
reportagem no local, o incêndio 
pode ter sido causado por um 
curto-circuito.

Devido à grande perda, vo-
luntários estão se mobilizando 
para poder realizar um evento em 
prol do bar para poder arrecadar 
fundos e reconstruir o local.

de resgate do Samu ficou 
responsável pelo atendi-
mento do motociclista, e 
informaram que a vitima 
teve ferimentos moderados, 
porém exigia cuidados, o 
motoqueiro foi levado ao 
Hospital do Trabalhador, 
em Curitiba.

Os demais envolvidos no 
acidente permaneceram no 
local para prestar socorro, e 
aguardaram a chega da PM. 

A Rua Cascavel é uma 
das vias principais do bairro 
Guaraituba, decorrente da 
colisão,  ouve lentidão devi-
do ao alto fluxo de veiculos 
no local,

Um homem foi encontrado 
ferido e agonizando na ma-
nhã do último domingo(1), 
em um terreno abandonado 

A Polícia Civil de Colombo 
realizou na última quarta-feira 
(04), em patrulhamento pelas 
ruas, a abordagem de um 
homem suspeito que estava 
com um mandado de prisão 
em aberto.

Está ação visou repreender 
os crimes de furtos e roubos 
na cidade de Colombo, e 
trazer mais segurança para 

na Rua da Pedreira, em no 
bairro Atuba, em Colombo, 
na região metropolitana de 
Curitiba. A vítima estava com 

ferimentos feitos por diversas 
facadas recebidas, o homem 
foi identificado como Alan 
Henrique da Silva, de 27 
anos, próximo aonde a vítima 
foi localizada estava um carro 
com a parte traseira e frontal 
danificados.

As equipes do SIATE fo-
ram chamadas para atender 
a ocorrência, e a vitima foi 
encaminhada em estado gra-
ve para o Hospital do Cajuru.

Ainda não há informação 
da autoria do crime.

O veículo foi encaminha-
do à Delegacia do Alto Ma-
racanã para procedimentos 
cabíveis.

a população, principalmente 
nesta época em que a mo-
vimentação de pessoas nas 
ruas cresce devido à chegada 
do dia das mães. As equipes 
avistaram um individuo em 
atitude suspeita andando pelas 
ruas do centro. O mesmo foi 
localizado na Rua Antônio 
Puppi. 

De acordo com as equipes 

da Policia Civil, o homem já 
havia cometido outros crimes 
em Belém, no estado do Pará, 
em 2014, no qual estava fora-
gido a dois anos de sua cidade 
natal. Ainda segundo a Polícia 
Civil de Colombo, o indivíduo 
disse que morou por muitos 
anos na cidade de Maringá, no 
norte do Paraná, e em seguida 
se mudou para o município 
de Almirante Tamandaré, na 
grande Curitiba. As equipes 
informaram que este suspeito, 
já havia sido condenado pela 
justiça a mais de quatro (4) 
anos de prisão, porém ele não 
cumpriu a pena.

O homem foi levado para 
a delegacia da Policia Civil 
de Colombo, onde foi inter-
rogado pelo delegado Doutor 
Herculano Augusto de Abreu, 
responsável pela unidade de 
polícia do município, e segue 
agora a disposição da justiça. 
O mesmo continua preso na 
carceragem da delegacia do 
Alto Maracanã.

São as mães que 
movem o mundo e 
o fazem ser mais 
cheio de amor. 

Feliz Dia das Mães!
Carlos Moretti
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Gutierrez
C O N T A B I L I D A D E

POLICIAL

Um gravíssimo acidente 
envolvendo um ônibus de 
pacientes da cidade de Pato 
Bragado, no oeste do Paraná, 
eles seguiam para a cidade 
de Toledo para atendimento 
médico em um hospital refe-
rência do município. A batida 
frontal aconteceu após uma 
carreta carregada de milho 
realizar uma ultrapassagem 
proibida.

A tragédia aconteceu na 
PR-467, entre Pato Bragado 
e Marechal Cândido Rondon, 
de acordo com testemunhas 
chovia forte na hora do 
acidente. O motorista da 
carreta, que teria provocado 
o acidente, não parou no 

Fo
to

 –
A

nd
er

so
n 

Pr
eb

ia
nc

a/
RI

Ct
v

Grave acidente envolvendo ônibus de pacientes 
deixa 7 pessoas mortas no Oeste do Paraná

local. Policiais rodoviários 
Estaduais tentam localizar 
o veículo e o condutor, de 
acordo com informações da 
Polícia Rodoviária Estadual.

A PRF disse ainda que o 
motorista do micro-ônibus 
perdeu o controle da direção, 
saiu da pista, desceu um 
barranco e atingiu e várias 
árvores às margens da rodo-
via.  20 pessoas estavam no 
coletivo, sete morreram e 
13 ficaram feridas, duas em 
estado grave.

O Instituto Médico Legal 
de Toledo já identificou algu-
mas das vítimas fatais deste 
acidente, são elas; Lourdes 
Monteiro, Fabiane Monteiro, 

César Shaffer, João Szczuk, 
Nelson Ditz, Ivone Gentelini.

Várias equipes do Corpo 
de Bombeiros, Samu e da 
Polícia Militar foram mobili-
zadas para atender as vítimas. 
As feridas receberam os pri-
meiros atendimentos e foram 
levadas para UPA ( Unidade 
de Pronto Atendimento) de 
Marechal Cândido Rondon.

Em nota a imprensa, 
Prefeitura de Pato Bragado 
informou que a Secretaria 
de Saúde está mantendo 
contato com os familiares 
das vítimas.

“A Secretaria de Saúde 
mantém contato com os 
familiares das vítimas na 
Unidade Básica de Saúde 
Albino Edvino Fritzen, re-
passando mais informações e 
esclarecimentos e, acima de 
tudo, prestando todo apoio 
necessário.

Portanto, as famílias não 
precisam de deslocar a Ma-
rechal, podem comparecer à 
UBS local para receberem 
todas as informações e acom-
panhamento necessários.

Equipes de Pato Bragado 
estão na UPA auxiliando nos 
atendimentos aos bragaden-
ses e também às famílias das 
vítimas.”

Um grave acidente na 
tarde desta quarta-feira 
(04), deixou tirou a vida de 
um motociclista, no bairro 
Água Verde, em Curitiba. 
De acordo com informações 
colhidas pela reportagem, 
um motoqueiro de aproxi-
madamente 25 anos acabou 
morrendo após ser atingido 
por um carro. O acidente 
foi em um cruzamento das 
Ruas Coronel Dulcídio com 
a Rua Almirante Gonçalves.

Segundas informações 
de testemunhas, o moto-
queiro seguia pela Rua 
Coronel Dulcídio a qual 
é sentido único, quando o 
motorista do veículo Renaut 
Sandero furou a preferen-
cial no cruzamento com 
a Almirante Golçalves. O 
Impactou foi grande que 
o banco, a placa e o pneu 
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Motociclista morre após motorista 
furar a preferencial em rua 

movimentada do Água Verde
da frontal da moto foram 
arrancados.

“Quando a ambulância 
chegou, nós nos deparamos 
com a própria população 
realizando massagem car-
díaca no paciente, com 
várias lesões graves. Foi 
identificado que ele ainda 
tinha uma atividade elétrica 
no coração e, mesmo sendo 
grave, tentamos realizar a 
reanimação, mas infeliz-
mente não tivemos sucesso 
realizando todas as mano-
bras possíveis”, lamentou o 
médico do SIATE, Marcelo 
Sech.

O condutor do carro ad-
mitiu que não viu a moto 
e avançou a preferencial. 
A Delegacia de Delitos de 
Trânsito (Dedetran) deve 
investigar a velocidade dos 
veículos.

Tiroteio em posto de combustíveis deixa 4 
pessoas feridas e um morto em Curitiba

Um policial federal de 
folga abriu fogo contra 
freqüentadores de posto de 
combustíveis, na Avenida 
Sete de Setembro, no cen-
tro de Curitiba, e assustou 
quem passava pela região.

De acordo com infor-
mações apuradas pela re-
portagem da Rádio Banda 
B no local, o homem de 
aproximadamente 40 anos 
aparentava estar com si-
nais de embriaguez e foi 
questionar um segurança 
que estava trabalhando no 
estabelecimento. Testemu-

nhas relataram que houve 
um grande tumulto, já que 
várias pessoas estavam no 
local no momento do crime.

Uma mulher foi baleada 
no abdome e o estado de 
saúde é grave, já o motorista 
de aplicativo André Muniz 
Fritoli morreu na ambulân-
cia enquanto estava sendo 
atendido. Outras duas pes-
soas foram encaminhadas 
para o Hospital do Cajuru 
em estado moderado.

Em entrevista, o tenente 
Filipack, do Corpo de Bom-
beiros disse que as equipes 

verificaram bastante es-
tilhaço de vidro no local. 
“Ninguém soube falar exa-
tamente o que aconteceu. 
Uma cena bem forte com 
bastante marca de sangue”, 
falou à reportagem.

A Polícia Militar (PM) 
chegou no local e prendeu 
o policial federal. Ele foi 
encaminhado para a Central 
de Flagrantes de Curitiba. 
Não há, até o momento, a 
identificação da defesa do 
policial. As vítimas foram 
atendidas pelo Siate e enca-
minhadas ao hospital.

Siga-nos nas 
            redes sociais

FB/JORNALDECOLOMBO 
                            @JORNALDECOLOMBO
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Paraná registra em abril o menor número de casos e de 
mortes causadas pela covid-19 desde o começo da pandemia

A Secretaria de Estado da 
Saúde do Paraná (SESA), 
realizou nesta segunda-feira 
(02), mais um registro de 
mortes causadas pela Co-
vid-19 no estado, os dados 
são referentes ao mês de 
abril de 2022. Neste levanta-

mento, 84 pessoas morreram 
em decorrência do vírus. De 
acordo com o boletim, o mês 
de abril teve uma queda de 
80% em comparação ao mês 
anterior, onde foi registrado 
409 mortes causadas pela 
doença. Desde o mês de 

abril, o Paraná não regis-
trava menos de 100 mortes 
por mês.
Já referente ao número de 

casos confirmados da doen-
ça, a queda também foi bem 
expressiva, pois o mês de 
abril registrou 25.438 casos 
confirmados, sendo também 
o número mais baixo do ano 
até agora. O mês de março, 
teve um registro de 54,835 
casos. Já a média móvel de 
mortes pela doença (consi-
derando os óbitos confir-
mados dos últimos 7 dias e 
dividindo por 7), teve uma 
queda de 65,2% nos registros 
em relação há 14 dias atrás.
De acordo com SESA, o 

número de internados com 
suspeita de Covid-19  tam-
bém teve uma queda bem 
significativa. No mês de 
março, 307 pessoas estavam 

internados em leitos exclu-
sivos para o tratamento da 
doença, sendo 186 em uni-
dades de Terapia Intensiva 
(UTI) e 121 em leitos de en-
fermaria. Pouco mais de um 
mês o boletim aponta que há 
102 internados, sendo 45 em 
UTI e 57 em enfermaria, uma 
redução de quase 67% no 
período. “A redução destes 
índices já era esperada pela 
Secretaria, diante do cenário 
epidemiológico que se apre-
sentava no mês de março, 
que permitiu inclusive a 
liberação do uso obrigatório 
de máscaras após dois anos 
de pandemia”, disse o se-
cretário de Estado da Saúde, 
César Neves, “Abril foi o 
primeiro mês completo com 
esse novo quadro e mesmo 
assim continuamos a regis-
trar números em queda”.

VACINAÇÃO NO PARANÁ
Atualmente 85,9% da 

população do Estado (11,5 
milhões de pessoas) to-
maram a primeira dose da 
vacina, 80,4% estão imu-
nizadas com duas doses 
ou a dose única e 40,4% 
receberam a primeira dose 
de reforço.
“É importante ressaltar-

mos que embora tenha-
mos uma boa adesão da 
população, a vacinação 
continua em todo o Estado 
e precisamos avançar ainda 
mais”, afirmou César Ne-
ves. “Só venceremos essa 
pandemia com a colabora-
ção e conscientização dos 
paranaenses em manter a 
imunização em dia, seja 
com a segunda dose, dose 
de reforço ou a quarta 
dose”.

Simepar lança a operação “Alerta 
Geada” 2022 para ajudar os agricultores

Mutirão da Polícia Civil garante 
inclusão de nome social e 2ª Via 
Fácil do RG para a população 

trans do Paraná

Um mutirão promovido pela 
Defensoria Pública do Paraná, 
em parceria com a Prefeitura de 
Curitiba foi realizado nesta semana 
em Curitiba, com o objetivo de 
orientar a população trans sobre 
como este grupo poderá trocar de 
nome e emitir novos documentos 
com seu gênero de origem, e tam-
bém promover a cidadania para 
essa população, o mutirão teve 
participação da Polícia Civil do 
Paraná, o evento foi denominado 
como “Mutirão de Orientação para 
Retificação de Prenome e Gênero 
para a População Trans”.

A PCPR realizou trabalhos orien-
tativos sobre o assunto e explicar 
sobre as facilidades de atualização 
do documento a partir da 2ª Via 
Fácil, que foi lançada em 2020. 
O objetivo do evento foi prover 
as informações sobre os direitos 
garantidos por lei, assim como a 
facilitação do acesso aos serviços 
no Estado.

O Sistema de Tecnologia e Monito-
ramento Ambiental do Paraná (Sime-
par), lançou nesta terça-feira (03), a 
operação do “Alerta Geada”, o serviço 
é oferecido durante os meses de maio 
a setembro. Um serviço que oferece 
para os produtores rurais do Paraná, 
avisos relacionados ao clima e trás 
com antecedência informações para 
que estes produtores se preparem para 
proteger as suas lavouras, para evitar 
perdas causadas pelas geadas durante 
o período mais frio do ano.

Os meteorologistas do Simepar pu-
blicam diariamente durante o outono 
e o inverno, boletins informativos 
com todo o detalhamento sobre como 
a geada vai se “comportar” em todas 
as regiões do estado. Com um mapa 
interativo, o órgão divide este alerta 
em três fases, com cores específicas 
para a previsão que vai de fraca a forte, 
divida em três cores: Verde, amarelo e 
vermelho.

O serviço é disponibilizado gratuita-
mente em todas as plataformas sociais 
do Simepar, no App Store e no Google 
Play, nas páginas do IDR-Paraná, do 
Simepar e, ainda, pelo telefone (43) 
3391-4500.

De acordo com o diretor do Ins-
tituto de Identificação do Paraná e 
delegado da Polícia Civil, Marcus 
Michelotto, diretor do Instituto de 
Identificação do Paraná, afirmou 
que a PCPR tem avançado nos 
últimos anos atendendo anseios 
deste público. “Na PCPR, nós avan-
çamos desde quando implantamos 
a possibilidade do nome social 
no RG, e também qualificando o 
atendimento com a possibilidade da 
atualização remota do documento 
através da 2ª Via Fácil, em casos 
de alteração de nome na certidão”, 
destacou. 

A administradora Avi Rocha 
disse que para ela essa interação 
foi extremamente importante. 
“É ótimo saber que posso ir em 
qualquer lugar sabendo que vou 
saber chamada pelo gênero e nome 
exato, pois estarão corretos no meu 
documento”, completou.  

O sistema 2ª Via Fácil, foi de-
senvolvido pela Polícia Civil em 

A ferramenta emite um pré-alerta 
com 48 horas de antecedências diante 
de eventuais aproximações de massas 
de ar frio e com potencial de causar 
danos as lavouras, além do boletim 
diário. Caso as condições persistam, 
um novo aviso é expedido em até 24 
horas antes da possível ocorrência do 
fenômeno.

SERVIÇO
Em operação desde 1995, o Alerta 

Geada, originalmente formulado para 
a proteção dos cafezais paranaenses, 
vem beneficiando vários setores da 
agropecuária, lembra a agro meteoro-
logista do IDR-PR, Heverly Morais. 
“Na silvicultura, por exemplo, para a 
proteção de viveiros e de mudas recém-
-implantadas no campo, produtores de 
hortaliças, aves e suínos também bus-
cam os alertas emitidos pelo serviço”, 
diz a pesquisadora.

REALIZAÇÃO
O Alerta Geada conta com o apoio da 

Secretaria estadual da Agricultura e do 
Abastecimento (Seab), Consórcio Pes-
quisa Café, prefeituras, cooperativas e 
associações de produtores.

parceria com a Celepar, e permite 
ao cidadão alterar fotografia, 
assinatura e dados biográficos 
do documento, tais como nome, 
sobrenome e filiação, de forma 
totalmente online. 

Para solicitar a emissão da 2ª Via 
Fácil, a população poderá utilizar o 
aparelho celular, tablet ou compu-
tador. O processo é encontrado na 
página www.policiacivil.pr.gov.br.

O pedido remoto do RG oferece ao 
cidadão comodidade, segurança e 
economia. A ida a um dos postos de 
identificação é necessária somente 
para a retirada do documento.  

MUTIRÃO – O mutirão é parte 
de um trabalho da instituição vol-
tado à população trans que envolve 
diversos órgãos. A iniciativa foi 
organizada pela Ouvidoria Geral-
-Externa da Defensoria Pública, 
pelo Núcleo de Promoção e Defesa 
dos Direitos das Mulheres (NU-
DEM) e pelo Núcleo da Cidadania 
e Direitos Humanos (NUCIDH). 
Também contou com os serviços 
do Tribunal Regional Eleitoral, do 
Instituto de Identificação do Paraná 
e da prefeitura.  

NOME – O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu que não é 
mais preciso ter uma autorização 
judicial para realizar a adequação 
do prenome e do gênero no registro 
civil. A opção de inclusão do nome 
social ocorreu a partir da implan-
tação do novo modelo da carteira 
de identidade no Estado, em abril 
de 2019, em conformidade com os 
decretos federais nº 8.727, de 28 de 
abril de 2016, e nº 9.278, de 5 de 
fevereiro de 2018.
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