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Edital de licitação para a revitalização 
de ruas no Jardim Osasco é assinada 

pelo Prefeito Helder Lazarotto
A cerimônia foi 
realizada na noite 
de segunda-feira 
(09), e contou com 
a presença de di-
versas autoridades 
locais e estaduais. 
A obra será uma das 
maiores já feitas na 
região, e trará mais 
qua-lidade de vida 
e a melhoria da mo-
bilidade urbana no 
bairro Jardim Osas-
co. Além da troca 
do pa-vimento, será 
feito também todo 
o paisagismo do 
local. 
Página 04

LOCAL

ESTADUAL
Paraná deseja atingir 90% 

da população vacinada 
contra a Influenza até 

junho  
Página 09

POLICIAL
Homem é morto a tiros 

dentro de tabacaria na Vila 
Zumbi, em Colombo 
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POLICIAL
Três pessoas são baleadas 
e um homem é morto no 

bairro Mauá, em Colombo 
Página 13
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Prefeitura anuncia aumento no salário e benefícios 
dos servidores da educação de Colombo
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O documento foi assinado pelo prefeito Helder Lazarroto, em cerimônia realizada na sede da 
Prefeitura de Colombo. Este aumento será a fixação no âmbito municipal do Piso Sala-rial 
do Magistério para os cargos de Professor e Educador Infantil e ainda, a reposição sa-larial 
anual dos Servidores Públicos do Município de Colombo. Página 06
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Na semana em que foi lançado as 
inscrições para o Exame Nacional do 
Ensino Médio, o Enem 2022, hoje eu 
trago uma reflexão sobre a educação, 
até porque a gente sabe que falar so-
bre este tema no Brasil é algo muito 
difícil, num país onde este serviço 
que é dever do poder público e que 
está garantido na nossa constituição, 
podemos ver uma grande diferença 
no que diz respeito a este tema.
“Os mais ricos” que podem ter a 
condição de colocar seus familiares 
em escolas chi-ques, de alto porte, 
com educação de primeira, sempre 
saem na frente” na preparação para 
um vestibular, uma prova ou um 
grande concurso, mas e aqueles que 
vivem nas periferias? Com escolas 
precárias, caindo aos pedaços, sem 
condições nenhuma para exercer 
alguma educação de qualidade, 
como que fica? Quem vai olhar de 
verdade para está gente? Ao meu ver 
ninguém, e estou falando do poder 
público mesmo, é fácil empurrar 
com a barriga quando o problema 
não é  com nenhum de vocês, é um 
des-respeito com aquele estudante 
que luta todos os dias, e que rala 
para ter o mínimo de condição para 
poder aprender, sem falar dos guer-
reiros professores, os nossos eternos 
mestres, que também estão lá dando 
o seu melhor, na condição que eles 
podem para poder ensinar. 
Por isso deixo como reflexão este 
pensamento, pois vemos bem em 
tempos de Enem a grande diferença 
da educação pública deste país, 
mas eles esquecem que no final o 
Enem pode até unir gente de “ou-
tros estilos de vida”, mas no final o 
objetivo é idêntico para todos, dar a 
oportunidade para os estudantes do 
Brasil poderem realizar seus so-nhos, 
desejos e alcançar os seus objetivos.

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 Inverno com tainha no sul do Brasil

Qual o perfil desejado pelo mercado de trabalho?

ARTIGO

ARTIGO

Sou fascinado pelo fenôme-
no fabuloso do tempo frio que 
é puxar as redes com tone-
ladas e toneladas de tainha, 
aqui no litoral da Santa e bela 
Catarina. É de uma beleza in-
comensurável, um milagre do 
Universo.

E eu que não ligava muito 
para o peixe em si, só gostava 
da tainha feito cambira, aque-

la escalada, salgada e secada 
ao sol, tenho comido tainha 
recheada (com ova, camarão, 
farinha e temperos, como 
aprendi com minha mãe), cal-
do de tai-nha, que fica uma 
delícia e tainha frita. Nada 
como morar aqui, pertinho de 
onde acontece o milagre dos 
peixes.

Então faço água na boca da 
minha amiga Fátima de Lagu-
na e ela me pede, como leito-
ra do meu blog, que eu dê as 
receitas e ensine como fazer 
a cambira e o cal-do. Muito 
pouca gente sabe, mesmo os 
nativos da ilha, pelo que ten-
ho percebido, ao perguntar 
para alguns, que a cambira 
é a tainha escalada. A gen-
te pega ela, já sem escamas, 
eviscerada, sem cabeça e abre 
ela de fora a fora, cortando 
encos-tadinho à espinha. De-
pois é só salgar, dos dois la-
dos, bem salgado – isso é es-
ca-lar, conforme quem mora 
na beira do mar e conforme o 
Aurélio, também.

É notório que estamos vive-
mos um momento delica-
do, com muitas incertezas, 
pairando no ar, onde nin-
guém tem a solução para a 
crise causada pelo novo coro-
navírus, que está derrubando 
muitas nações desenvolvidas 
ao redor do mundo. Mes-
mo com sistemas de saúde 
abrangentes, tidos até então, 
como eficientes e modernos, 

Aí é só pegar um dia de sol 
e deixar ela secar. Não é pre-
ciso deixar torrar, em um ou 
dois dias ela fica marronzinha 
e a cambira está pronta, pode 
ser consumida. É  dessalgar 
– ferver trocando de água 
uma ou duas vezes, fritar ou 
grelhar e co-mer com o que 
preferir, mas eu não sei de 
nada melhor do que um pirão 
de água. Ah, não sabem o 
que é pirão de água? É só fer-
ver água, colocar farinha de 
man-dioca no prato, despe-
jar a água quente em cima e 
misturar. Aí é fechar a porta 
e comer. Faça um molho de 
limão com pimenta, mais ar-
dida ou menos ardida, como 
preferir, e regue a cambira.

Já o caldo de tainha é feito 
como os outros caldos de 
peixe. Minha mãe ensinou 
assim: pique alguns tomates, 
sem pele e sem sementes 
ou como preferir. Refo-gue 
cebola e alho bem picados 
com manjericão ou alfavaca 
(não pode faltar, é condição 

já não estão conseguindo 
atender a demanda e achar 
uma solução, diante o enredo 
de horror instalado no mundo. 

Observa-se que a ciência por 
mais avançada que esteja não 
tem respostas, para uma pos-
sível cura da doença; A todo 
o momento brotam linhas de 
pesquisas em todas as par-tes 
do mundo, porém sem nen-
huma solução comprovada. 
O mundo vai estabelecendo 
medidas paliativas e ‘‘suici-
das’’, para tentar deter o co-
lapso dos sistemas de saúde, 
com o experimento social 
de políticas de isolamento 
na vertical, horizontal ou até 
mesmo total, com objetivo 
de evitar aglomeração e min-
imizar a catástrofe sanitária 
pré-anunciada, ten-do como 
efeito colateral a destruição 
da economia. 

Enquanto isso no Brasil a 
classe política encontra-se 
perdida, diante da contada 
saúde, apresentada pelo novo 
coronavírus que chegou em 
nosso país. A conta que é 

Professor Marcelo Castilhos
Especialista em Administração de pes-
soas – UFPR Mestrando em Educação 
Profissional e Tecnologia - IFPR

Luiz Carlos Amorim – Escritor, ed-
itor, revisor e professor – Cadeira 
19 da Academia Sul-brasileira de 
Letras. Fundador e presidente do 
Grupo Literário A ILHA 

agravada historicamente pelo 
cenário de descaso e falta de 
respeito com as necessidades 
básicas do povo, cenário este 
construídos nos últimos trinta 
anos, evidenciando a doença 
crônica da corrupção, exposta 
nas diversas investigações da 
polícia federal no Brasil, que 
demons-tram que ano após 
ano, a corrupção em solo 
brasileiro, matou mais que o  
novo coronaví-rus no mundo 
em pleno pico da pandemia.

Outro fato a ser levado em 
conta, é a falta de planeja-
mento e execução de políti-
cas públi-cas continuas para a 
área de saúde básica, que por 
tantos anos foram negligen-
ciadas, ignoradas, e super-
faturadas por políticos mal 
intencionados, que infeliz-
mente não tem competência 
para administrar, só pensaram 
em manter-se no poder, em 
uma pseudo de-mocracia, 
alimentada pela corrupção 
crônica e desinformação, vi-
rando as costas para as ne-
cessidades e as verdadeiras 

ANÚNCIE AQUI!
(41)3606-6055

sine qua non), acrescente 
o tomate e outros temper-
os verdes, a gosto, coloque 
água o suficiente para a 
quantidade de peixe que vai 
cozinhar e não es-queça o 
sal. Eu não ligo para a cor, 
mas para quem gosta, pode 
usar colorau ou massa de 
tomate. Fervendo o caldo, 
coloque a tainha cortada em 
postas e tempe-rada anterior-
mente com limão, sal e man-
jericão. Não deixe cozinhar 
muito, para o peixe não se 
desmanchar. Já dá pra fazer 
o pirão com o caldo e farinha 
de man-dioca e comer com o 
peixe cozido, que está uma 
delícia. Não é fácil?

Jaraguá, Corupá e redonde-
zas têm o privilégio de ficar 
relativamente perto de São 
Francisco, Barra Velha, Bar-
ra do Sul, o que possibilita a 
tainha fresquinha no in-ver-
no. Isso é um privilégio.

Feliz inverno para todos. 
Com muita tainha, aqui no 
Sul.

demandas de um povo, que 
não sabe o que precisa de 
fato. E que sempre pagou a 
fatura... no final do processo 
eleitoral.

Enquanto isso, em berço 
esplêndido os represen-
tantes do povo, inserido 
em Brasília, brin-cam com 
a consequências da pan-
demia, medem forças a todo 
o momento, com objetivo 
de manter a rede do poder e 
a corrupção, a todas as cus-
tas e praticam a  politicagem 
a todo o momento, à custa 
da desgraça do povo, sem se 
preocupar de fato, que além 
das mortes causadas pelon-
ovo coronavírus. Está sendo 
plantado em solo brasileiro 
um cenário desesperador 
em massa: de fome, de aus-
ência de renda, falência de 
empresas e organi-zações, 
desempregos em larga es-
cala, doenças psiquiátricas e 
psicossomáticas, morte e vi-
olência... Sendo impossível 
de não que imaginar que o 
pior ainda, não está por vir... 
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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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Prefeito Helder Lazarroto entrega sete novos 
ônibus escolares para a rede municipal de ensino

O prefeito Helder Lazarotto 
junto com o vice-prefeito e 
secretário municipal de Edu-
cação realizaram na última 
sexta-feira (06), a entrega de 
sete novos ônibus escolares 
para atender os alunos da rede 
municipal de ensino do muni-
cípio de Colombo.

De acordo com a Prefeitura, 
os novos veículos fazem par-
te dos investimentos fazem 
parte do Programa Bem Mais 
Educação, que somaram cerca 
de mais de R$2,5 milhões de 
reais. Os ônibus irão suprir a 

necessidade de transporte dos 
alunos da rede de ensino do 
município. A gestão munici-
pal anunciou ainda que nos 
próximos meses a frota será 
ampliada com a chegada de 
outros novos veículos.

Segundo o prefeito Helder 
Lazarotto, os novos veículos 
entregues na última sexta-feira, 
chegam para trazer melhores 
condições ao transporte es-
colar e bem estar dos alunos. 
“Pensamos nesta aquisição 
juntamente com o Professor 
Alcione, visando priorizar 

a segurança e bem estar dos 
nossos alunos e profissionais”.

O vice-prefeito e secretário de 
Educação, Professor Alcione, 
destaca que o investimento na 
Educação segue avançando e 
os novos ônibus adquiridos fo-
ram equipados principalmente 
para garantir mais segurança 
aos alunos. “Os ônibus fo-
ram equipados com câmeras 
de segurança, elevadores, ar 
condicionado, multimídia, 
cinto de segurança, com todo 
conforto necessário que nossos 
estudantes precisam”.
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Cerimônia especial comemora os 170 
milhões de anos da Gruta do Bacaetava

Um dos principais pontos turísti-
cos da cidade comemora mais um 
ano de vida, a Gruta do Bacaetava 
completou nesta quarta-feira (11) 
170 milhões de anos. Nesta ter-
ça-feira a Prefeitura de Colombo 
realizou uma cerimônia que contou 
com a presença do prefeito Helder 
Lazarotto, que destacou a impor-
tância deste ponto turístico que atraí 
turistas de diversas regiões.

“Parece que foi ontem que inau-
guramos este parque, naquela opor-
tunidade nos anos 2000 estivemos 
lá, e hoje estamos aqui novamente 
para podermos juntos com toda 
a nossa população poder celebrar 

Colombo/CIC perde a roda no meio 
da rua e quase provoca acidente grave 

em rua movimentada de Curitiba
Uma situação inusitada se tornou 

um verdadeiro susto para os passa-
geiros da linha ligeirinho Colombo/
CIC, e quase provocou um acidente 
grave na manhã desta sexta-feira 
(06), na Rua Pedro Gusso, no 
bairro Capão Raso, em Curitiba. De 
acordo com informações colhidas 
no local, o veículo sofreu uma pane 
mecânica. O coletivo tinha acabado 
de sair do terminal do Capão Raso, 
e estava sentido a CIC, quando o 
motorista percebeu que o ônibus 
estava andando torto, e logo em 
seguida o par de rodas traseiras do 
veículo simplesmente caiu no meio 
da rua. O ônibus acabou arrastando 
a traseira no chão até parar no meio 
da pista.

Por causa do incidente todos 

os passageiros tiveram que de-
sembarcar do coletivo e esperar 
outro veículo chegar no local. O 
trânsito na região acabou ficando 
congestionado e um dos pneus do 
rodado traseiro, composto por duas 
rodas, acabou parando na frente 
de outros carros que seguiam no 
sentido oposto.

Na pista em que o Ligeirinho 
parou os veículos tiveram que subir 
na calçada pra poder continuar o 
trajeto sentido Rua Paulina Ader.

Equipes da empresa Viação 
Santo Ângelo foram para o local, e 
concertaram a roda do veículo que 
mesmo com o incidente voltou a 
circular pela linha.

Apensar do susto, ninguém ficou 
ferido.

mais um aniversário, deste local que 
é orgulho para a nossa Colombo”, 
disse o prefeito.

Como parte do mês de comemo-
rações, a Prefeitura de Colombo 
através da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e a Secretaria de 
Turismo, reuniram nesta terça (10) 
um grupo de guias turísticos para 
celebrar este momento em um dos 
lugares mais incríveis e visitados 
da região.

O Parque Municipal Gruta do 
Bacaetava, possui uma caverna de 
200 metros de extensão. Além de 
observar morcegos com amigos e 
familiares, os turistas ainda podem 

conhecer as formações horizontais 
pontiagudas, como por exemplo, as 
estalactites, estalagmites e traverti-
nos que formam este ponto turismo 
de Colombo. O local conta com uma 
riquíssima flora. Ela foi descoberta 
por um imigrante italiano no século 
XIX.

Serviço:
A atração tem visita guiada de 30 

minutos. Mas atenção, por causa da 
pandemia, as visitas são realizadas 
somente com agendamento anteci-
pado pelo WhatsApp: (41) 98861-
8336. O local fica na Rodovia 
Antonio Gasparin, 120 – Bacaetava.
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Edital de licitação para a revitalização de ruas no 
Jardim Osasco é assinada pelo Prefeito Helder Lazarotto

Prefeito Helder Lazarotto, 
assinou na noite de segunda 
feira (09), o edital de licitação 

para a maior obra já realizada 
na região do Jardim Osasco: a 
revitalização das ruas Prefeito 

Pio Alberti (entre as ruas Odo-
nis Bighi e André Nadolny) e 
Ludovico Kachel (entre as ruas 
André Nadolny e Avenida São 
Gabriel).

ADA Engenharia e super-
visionado pela Secretaria de 
Planejamento (SEPLAN), foi 
quem desenvolveu o projeto 
da revitalização. A obra irá 
compreender uma extensão 
de cerca de 2 Km, com um 
investimento previsto de R$ 
5 milhões oriundos de uma 
emenda parlamentar a fundo 
perdido do presidente da As-
sembleia Legislativa do Paraná, 
deputado Ademar Traiano e 

mais R$ 678.286,69 de recur-
sos próprios da Prefeitura de 
Colombo, totalizando quase R$ 
5,7 milhões. O serviço envolve 
a retirada do asfalto atual e 
substituição para pavimento de 
concreto, que apresenta maior 
durabilidade.

De acordo com o prefeito Hel-
der Lazarotto, este é mais um 
grande projeto que beneficiará 
moradores e comerciantes. 
“Essa é uma via de ligação entre 
vários bairros extremamente 
importante de nossa cidade. É 
mais uma obra estruturante que 
vai transformar a realidade da 
população”.

Estiveram presentes no ato 
de assinatura, o presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado estadual, Ademar 
Traiano, o secretário de Estado 
do Desenvolvimento Urbano e 
de Obras Públicas, Augustinho 
Zucchi, o vice-prefeito, Profes-
sor Alcione, o presidente da Câ-
mara Legislativa de Colombo, 
Vagner da Viação, o Coronel 
Itacir, da Polícia Militar, os ve-
readores, Cezinha Heua, Pastor 
Carlinhos, Fabinho Bugalski, 
Anderson Prego, Joel Bueno, 
Osmair Possebam, Marcos 
Dumonte, Sidinei Campos, 
Vital Cabeleireiro.
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Prefeitura de Colombo lança ordem de 
serviço para reforma de unidades de ensino

A Prefeitura de Colombo 
através da Secretaria Municipal 
de Educação, e a Secretaria 
de Obras Públicas assinaram 
na manhã de sexta-feira (07), 
seis ordens de serviços para a 
realização de reformas em uma 
escola municipal e em outros 
cinco Centros Municipais de 
Educação Infantil pela cidade. 
A cerimônia contou com o 
vice-prefeito e o secretário Mu-
nicipal de Educação, Professor 

Secretaria do Meio Ambiente 
realiza multirão de limpeza 

no Jardim das Graças
Uma ação realizada pelas 

secretarias de Meio Ambiente, 
Saúde, Ação Social e Agricul-
tura nesta semana no bairro 
Jardim das Graças visou mobi-
lizar esforços para trazer ações 
de conscientização ambiental.

Entre os trabalhos realizados 
foi oferecido teatros e palestras 
educativas com os alunos da 
Escola Municipal Jardim das 
Graças, roçadas de terrenos e 
ruas, também foi realização 
mais uma edição do programa 

Ecotroca, onde os moradores 
podem trazer objetivos e lixo 
eletrônicos para serem des-
cartados corretamente, houve 
também a coleta de materiais 
inservíveis.

Uma das ações oferecidas foi 
a visita dos agentes de saúde 
para combater o mosquito da 
dengue, além de roda de conver-
sa com catadores de recicláveis 
da região.

A ação deve acontecer em 
outras regiões da cidade.

Alcione
De acordo com o secretário 

de educação, as obras serão 
realizadas por meio de inves-
timentos vindos do Programa 
Bem Mais Educação, com mais 
R$185.875,58 em recursos que 
serão destinados para melhorias 
na infraestrutura das seguintes 
unidades de ensino:

Escola Municipal Antônio 
Costa;

CMEI Espaço da Criança;

CMEI Maria Magdalena Chi-
quim Pavin;

CMEI Pequenos Brilhantes;
CMEI Peter Pan;
CMEI Tia Didi.
Ainda segundo o secretário, 

Professor Alcione, o programa 
foi instituído para trazer mais 
qualidade para o ensino públi-
co municipa. Em entrevista ao 
Jornal de Colombo, o professor 
disse: “Não é apenas a infraes-
trutura que estamos mudando, 
mas mudando locais que há 
anos não recebiam investimento 
e cuidados. Com essas obras, 
nossos alunos e educadores 
terão mais motivação para 
desempenhar suas atividades”, 
afirmou o secretário.

As ordens de serviço assinadas 
para as instituições, contem-
plam trocas de forro, colocação 
de calhas, piso cerâmico, obras 
na parte hidráulica e manu-
tenção de caixa d’água, troca 
de portas internas e externas, 
divisórias de espaços em dry 
wall, reformas de banheiros e 
refeitórios, colocação de jane-
las, melhorias em fachadas e 
espaços externos, entre outros.
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Aniversariantes
Visita a redação do JC

Dia das mães Santa Helena

Marilda Zanoni 12/05
Carlos Junior

Renê Nowicki 10/05

Alice Vitória

Feliz aniversário, Marilda! Que Deus te envie 
muitos presentes nesta data, saúde, paz, alegria, 
prosperidade, amor e uma infinidade de coisas 

boas. Você merece parabéns!

Meus parabéns, Junior! Que a sua vida seja 
um grande compilado de sonhos realizados 

e momentos felizes.

Felicidades, 
Renê! Que a es-
perança, a ale-
gria de viver, a 
paz e a saúde 
sejam dádivas 
renovadas em 
sua vida hoje 
e que se esten-
dam por todo o 
ano. Feliz ani-

versário!

Parabéns, para a pequena Alice! Que a sua vida 
brilhe sempre mais e que seus sonhos te guiem para 
grandes conquistas. Felicidades para a pequena, e 

aos papais Bruno e Geovana.

Parabenizo a família 
Santa Helena por 
sempre pensar no bem 
estar das famílias e 
também pela ação 
realizada no domingo 
do Dia das Mães, 
um ato que trouxe 
mais amor, carinho 
e respeito para estas 
guerreiras. Desejo 
cada vez mais sucesso 
e prosperidade para 
toda a família, e 
contem sempre com 
a família Jornal de 

Colombo.

Satisfação em 
receber  essa 
m a r a v i l h o s a  
visita à nossa 
r e d a ç ã o ,  o 
colega Jornalista 
R o m u l o 
Quenehen e o 
meu amigo Dr. 
Wagner Sabido, 
agradeço pelo 

carinho.
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Programa Bem Mais Educação é 
apresentado na Câmara de Vereadores

Representantes dos servidores 
municipais da educação de Co-
lombo se reuniram na tarde desta 
segunda-feira (9) na sede da Prefei-
tura Municipal de Colombo, junto 
com vereadores, vice-prefeito e 

O vice-prefeito e secretá-
rio Municipal de Educação, 
Professor Alcione, ocupou a 
tribuna da Câmara Municipal 
de Vereadores para apresentar o 
balanço do Programa Bem Mais 
Educação. Foi apresentado na 
Câmara Municipal na tarde 
desta terça-feira (10).

secretário de Educação, Professor 
Alcione e secretários municipais. 
Neste encontro o prefeito Helder 
Lazarotto anunciou a fixação no 
âmbito municipal do Piso Salarial 
do Magistério para os cargos de 

Professor e Educador Infantil e 
ainda, a reposição salarial anual dos 
Servidores Públicos do Município 
de Colombo.
Esta implementação do reajuste no 
Piso nacional foi baseado através da 
Lei Federal 11.738 de 16/06/2008, 
e foi definido através da portaria 
67 de 04/02/2022 do Ministério 
da Educação, que determina que 
nenhum profissional de educação 
que cumpra carga horária integral 
de 40 horas semanais, receba 
valores inferiores à R$3.845,46. 
Destaque-se que àqueles que cum-
pram jornadas inferiores, receberão 
reajustes e valores proporcionais.
Os cargos afetados pela mensagem 
enviada pelo Prefeito à Câmara 
Municipal são os de Professor e 

Na manhã de quarta-feira 
(11), a Secretaria de Meio 
Ambiente da Prefeitura de 
Colombo, informou que o 
prazo para o Castra Mais 
Ação foi adiado até o dia 15 
de junho.

Para você que deseja castrar 
o seu cão e gato, tem que pro-
curar o CRAS mais próximo 
de sua casa, e se inscrever 
para a ação.

A Secretaria de Meio Am-
biente também lembrou 
quem poderá fazer parte 

desta ação, somente famílias 
inseridas no Bolsa Família 
ou com renda de até três 
salários mínimos incluídas 
no Cadastro Único.

Programa:
O Castra Mais Ação promo-

ve a castração de cães e gatos. 
Criado pela Secretaria do 

Meio Ambiente foi desenvol-
vido com o objetivo de conter 
o crescimento bagunçado 
dos animais de rua através 
da castração social.

Gutierrez
C O N T A B I L I D A D E

É o maior programa de inves-
timentos em obras e infraestru-
tura na história da Educação em 
Colombo.

Emocionado, durante o dis-
curso, o vice-prefeito destacou 
o empenho da equipe da Secre-
taria na realização do Programa 
e o objetivo principal que é 

oferecer ensino de qualidade 
aos estudantes do município. 
“Todas as escolas demandam 
obras de diferentes níveis. 
Muitas delas já estão em fase 
adiantada e algumas inclusive 
já estão prontas. São quase 
R$ 50 milhões investidos para 
oferecer melhores condições 
de trabalho aos mais de dois 
mil educadores e aprimorar a 
educação do nosso bem mais 
precioso, os estudantes”.

O secretário adiantou também, 
que o programa contará com 
novas fases e outras escolas 
também serão contempladas. 
Ao final serão mais de 27 mil 
alunos beneficiados com as 
melhorias. 

Inauguração 
Na próxima quarta-feira (18), 

o CMEI Maria Madalena Chi-
quim Pavin será reinaugurado 
após uma série de obras de 
melhorias.

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS E REVISTAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARANÁ
Associação dos Jornais e Revistas do Interior do Estado do Paraná - CNPJ 81.911.356/0001-89
Sede Administrativa: Rua Professor Duílio Calderari, 1385 Jardim Paulista - 83430-000 –Campina Grande 
do Sul/PR (41) 3158 0771 – www.adjoripr.com.br – contato@adjoripr.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados os membros da Associação de Jornais e Revistas do Interior do Estado 
do Paraná – ADJORI/PR para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de maio de 2022, 
às 14 horas, no Foz Plaza Hotel, situado na Rua Marechal Deodoro, 1819 - Centro, Foz do Iguaçu – PR.
Ordem do dia:
1 – Abertura da Assembleia pelo presidente da Entidade e passando a coordenação dos trabalhos para a 
Comissão Eleitoral, devidamente nomeada pelo presidente Elízio;
2 – Apresentação de chapa e/ou chapas inscritas até uma hora antes do início da Assembleia com a devida 
anuência da tesouraria quanto a situação do associado perante as contribuições obrigatórias: anuidade
e comissões;
3 – Apresentação da prestação de contas sobre a situação da entidade até o início do Encontro, com parecer 
do Conselho Fiscal;
4 – Eleição por voto secreto e escrutínio ou então por aclamação se houver somente uma chapa inscrita;
5 – Assuntos Gerais com a palavra podendo ser dada aos associados conforme inscrição junto a Comissão 
Eleitoral, de associado devidamente quites com a tesouraria. Encerramento da Assembleia com a palavra 
do presidente da Entidade. Destacando a importância da participação de todos Atenciosamente,

Campina Grande do Sul, 02 de maio de 2022.

Elízio Jacy Siqueira Junior
Presidente
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Prefeitura de Pinhais lança minuta do edital do novo 
Hospital e convida população a validar o documento

Curitiba reforça atendimento 
aos moradores de rua devido à 

previsão de frio intenso

Com a previsão de che-
gada de um onda de frio 
intenso, a Prefeitura dará 
início à Ação Inverno – 
Curitiba que Acolhe no 
próximo domingo (15/5). 
Para acolher as pessoas 
em situação de rua que 
aceitarem atendimento, o 
município aumentou o nú-
mero de vagas nos abrigos. 
Inicialmente, serão 1.194 
vagas disponíveis, 21% a 
mais que as existentes na 
rede, mas este número pode 
aumentar de acordo com a 
demanda, com a abertura 
de unidades emergenciais.
A Ação Inverno, realizada 

todos os anos pela Funda-
ção de Ação Social (FAS) 
para proteger as pessoas 
em situação de rua das 
baixas temperaturas, ga-
nhará uma nova unidade de 
atendimento. Pela primeira 
vez, várias secretarias e 
órgãos municipais traba-
lharão na ação oferecendo 
serviços diferentes dos tra-
dicionais. Também terá um 

Nesta quarta-feira (11), a 
Prefeitura de Pinhais deu 
mais um passo para a efe-
tivação do novo Hospital 
do município com a publi-

portal para cadastramento 
de pessoas que queiram 
participar como voluntá-
rias como ocorria antes da 
pandemia.
“Curitiba é tradicional-

mente uma cidade muito 
fria no inverno e, para 
que ninguém sofra com 
as baixas temperaturas, 
estamos preparados para 
oferecer abrigo a quem 
aceitar atendimento. Quan-
to mais pudermos fazer, 
mais faremos para proteger 
quem está nas ruas”, diz o 
prefeito Rafael Greca.
 Saiba como vai funcionar 

a Ação Inverno - Curitiba 
que Acolhe
 
Nova unidade de acolhi-

mento
As vagas de acolhimento 

estarão distribuídas em 19 
unidades, sendo dez delas 
de acolhimento institu-
cional, três hotéis sociais, 
quatro casas de passagem 
(para pernoite) e duas 
repúblicas para famílias 

Prefeitura de Campina 
Grande do Sul lança o Banco 

Municipal de Currículos
migrantes. Uma das repú-
blicas, que funcionam como 
casas compartilhadas, será 
inaugurada nos próximos 
dias, na Regional Santa 
Felicidade, para atender 
famílias com filhos de até 
18 anos. A primeira delas 
abriu as portas no último dia 
31 de março, na Regional 
Boqueirão.

Horário ampliado
Com a previsão de inverno 

rigoroso, a FAS optou por 
ampliar também a duração 
do trabalho de abordagem 
social nas noites em que as 
temperaturas forem iguais 
ou menores a 8 graus. Além 
de mais equipes, as kombis 
da FAS vão percorrer as ruas 
da cidade por mais tempo, 
das 18h à 1h, em busca de 
pessoas desprotegidas. Até 
o ano passado, a abordagem 
era intensificada até as 22h 
ou 24h, dependendo da pre-
visão meteorológica.
O objetivo é oferecer ser-

viços e fazer com que elas 
aceitem acolhimento antes 
das madrugadas, quando as 
temperaturas são mais bai-
xas e o risco de hipotermia 
é maior.
Durante o dia, nas re-

gionais, a abordagem a 
pessoas em situação de rua 
é feita pelos Centros de Re-
ferência Especializados de 
Assistência Social (Creas) 
e, nos demais horários 
da noite, pela Central de 
Encaminhamento Social 
(CES), que funciona 24 
horas por dia e sete dias 
na semana.

A Prefeitura de Campina 
Grande do Sul lançou nesta se-
gunda-feira (09) um programa 
que facilita a interação entre 
empregadores e profissionais 
em busca de uma vaga de 
emprego, e foi nomeado por 
“Banco Municipal de Cur-
rículos”, este programa foi 
assinado pelo prefeito Bihl 
Zanetti.

Este banco oportunizará aos 
interessados candidatarem-se 
às vagas de emprego pela in-
ternet por meio do site oficial 
do programa disponibilizado 
dentro do site da Prefeitura 
de Campina Grande do Sul, 
este projeto foi desenvolvido 
pelas secretarias de Indústria 
e Comércio e de Governo e 
Comunicação com auxílio do 
Departamento de Tecnologia 
da Informação. O BMC faci-
lita ao candidato o acesso às 
vagas, já que pode ser acessa-
do de onde o candidato estiver 
através de seu computador, 
tablet ou celular smartphone.

A ferramenta funcionará da 
seguinte maneira; o candidato 
interessado deve cadastrar-se 
e atualizar o seu currículo pes-

soal no BMC. Já o empregador 
terá a opção de analisar e esco-
lher o profissional que atenda 
os requisitos e tenha o perfil 
para a vaga disponibilizada.

O secretário Venicio dos 
Santos Ferreira, confia na 
retomada econômica da ci-
dade. “Estamos trabalhando 
e atraindo novas empresas e 
comércios para geração de 
emprego e renda. Esta nova 
ferramenta contribuirá para 
o preenchimento das vagas 
disponíveis”, ressaltou o se-
cretário.

O prefeito Bihl Zanetti, 
destacou a importância da 
criação do Banco Municipal 
de Currículos. “O BMC é 
uma ferramenta inovadora que 
auxiliará os trabalhadores que 
encontram-se desempregados 
a conquistarem a tão esperada 
vaga no mercado de trabalho. 
Da mesma forma, também 
facilitará a busca dos em-
pregadores por profissionais 
adequados ao perfil solicitado. 
Temos plena convicção do 
aquecimento do mercado de 
trabalho com o funcionamento 
do BMC”, disse o prefeito.

cação das minutas do edital 
e do contrato da Parceria 
Público-Privada, o que 
representa o atendimento 
de uma obrigação legal 

para garantir a construção, 
equipagem e operação deste 
equipamento público, na 
modalidade de concessão 
administrativa.
Os documentos ficarão 

disponíveis para consulta 
pública de todos os cida-
dãos pinhaenses. De acordo 
com a legislação, as minutas 
devem ficar 30 dias disponí-
veis para avaliação popular 
e sugestões, e só após este 
processo passa para a etapa 
seguinte. “Nós reforçamos 
o convite, assim como foi 
na última audiência de 
apresentação da modela-
gem do novo hospital, para 

que participem desta etapa 
tão importante”, destaca a 
prefeita de Pinhais, Rosa 
Maria. 
Esta fase culminará com 

a realização da Audiência 
Pública, no dia 13 de junho 
às 19h, que ocorrerá de for-
ma presencial e remota. O 
regulamento e demais infor-
mações sobre a Audiência 
Pública estão disponíveis 
no site www.pinhais.pr.gov.
br/novohospital. Durante o 
evento também serão rece-
bidas sugestões e contribui-
ções para o aprimoramento 
do Projeto da Parceria Pú-
blico-Privada (PPP).

“A nossa população tem 
agora a oportunidade de 
analisar cada detalhe dessas 
minutas e, caso queiram, 
anotar as considerações e 
levar na audiência do dia 13 
de junho para a validação 
do edital”, finaliza Rosa 
Maria. 

Serviço
A Audiência Pública nº 

02/2022 será no dia 13 de 
junho, às 19h, no Cenforpe 
- Avenida Iraí, 696, Weis-
sópolis. É possível também 
participar da transmissão 
online e preencher o for-
mulário disponível no site.

REGIONAL
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Caminhão perde o freio, desce a ladeira e destrói casa 
em Curitiba; Acidente quase não virou em tragédia

Uma família viveu um 
verdadeiro susto, no bairro 
Fazendinha, em Curitiba, na 
noite desta terça-feira (10), 
após um caminhão desgo-
vernado destruir uma parede 
e invadir os fundos de uma 
casa, localizada na rua Ary 
Rolim Costa. 
De acordo com o dono da 

casa, Genésio Ferreira Pinto, 
ele estava assistindo televi-
são junto com a sua esposa 
quando ouviu o barulho e foi 
surpreendido pelo veículo 
que invadiu a casa pela la-
vanderia, ele relatou que por 
muito pouco o casal não foi 
atingido.
“Estava só eu e minha 

mulher em casa, eu estava 
junto com ela assistindo o 
meu futebol, ai a gente ouviu 
um barulho lá em cima, co-
meçou a entrar terra e pedra 
e foi demais o susto. Aquela 
parede é reforçada, se não 
fosse ela o caminhão tinha 
vindo na gente com tudo”, 
relatou o morador.
Segundo informações de 

testemunha o caminhão 
estava estacionado em um 
terreno usado para colocar 
entulhos e, segundo um vizi-
nho, o veículo perdeu o freio.
O Corpo de Bombeiros foi 

acionado e vai avaliar se há 
risco para os moradores em 
permanecer no local.
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Família vive momentos de terror 
e são feitas reféns por mais de 6 

horas em Curitiba

Uma família foi feita refém 
durante uma tentativa de 
assalto a uma casa no bairro 
Cidade Industrial de Curitiba. 
De acordo com a polícia, sete 
homens invadiram a residência 
e mantiveram a família refém 
por cerca de seis horas. Eles in-
vadiram o local por um matagal 
nos fundos às 23h de terça-feira 
(10) e foram embora apenas às 
5h desta quarta-feira (11).

Ainda de acordo com a Po-
lícia, os homens estavam for-

temente armados, e tentaram 
levar um caminhão da família. 
Já o caseiro, a esposa dele, e o 
filho do casal de apenas 9 anos, 
estavam sob a mira do revólver 
dos bandidos dentro da casa. 
Os ladrões levaram 70 rodas 
com pneus de caminhões zero 
quilômetro.

A cara de pau dos bandidos foi 
tanta, que o grupo realizou duas 
viagens com outros caminhões 
usados como apoio. Durante 
o assalto, eles chegaram a se 

Ladrões invadem uma loja 
dentro do shopping, e levam cinco 

Playstation 5, em Curitiba.

alimentar com a comida da 
residência do caseiro.

Os homens vestiam roupas 
com emblema da própria 
empresa de caminhão. Há 
informações de que eles ob-
servavam o local por meio de 
drone antes de realizar a ação 
e que teriam entrado chutando 
a porta e gritando: “Polícia!”

Um boletim de ocorrência foi 
registrado na Polícia Militar e a 
Delegacia de Furtos e Roubos 
investiga o caso.

O dono de uma loja de eletrônicos 
localizado dentro de um shopping, no 
bairro Hauer, em Curitiba, teve um 
prejuízo e um susto daqueles neste 
domingo (08).

 Conforme imagens de câmeras 
de segurança, três rapazes estariam 
primeiramente sondando a loja, em 
seguida dois deles entram na loja, 
enquanto outro vigiava a porta.

Sendo assim os dois que entraram, 
furtaram cinco Playstation 5, e o que 
chama a atenção é que eles fizeram 

o ato em meio ao movimento do 
shopping, em pleno horário de al-
moço. De acordo com informações 
da Polícia Militar, os homens agiram 
rapidamente após arrombarem a porta. 
Nas câmeras de segurança, é possível 
observar nitidamente os rostos dos 
ladrões.

O proprietário da loja estima que o 
prejuízo estimado seja de R$ 25 mil 
reais e pede ajuda para que a população 
denuncie anonimamente nos números 
181 ou 197 do disque denúncia.

Siga-nos nas redes sociais
FB/JORNALDECOLOMBO 
                            @JORNALDECOLOMBO



ANO 23 - EDIÇÃO 2831  •  12 DE MAIO DE 2022 | |9ESTADUAL

Fo
to

 –
A

m
ér

ico
 A

nt
on

io
/S

ES
A

Fo
to

 –
 G

ils
on

 A
br

eu
/A

EN

Paraná registra aumento no número de 
casos confirmados de dengue; Estado 
já registra 43 mil casos e 12 mortes

Indústria paranaense registra recorde 
de crescimento segundo o IBGE

Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas do Paraná 
(IBGE) no Paraná, durante o mês 
de março, a atividade industrial 
cresceu 0,6%, no comparativo com 
fevereiro deste ano no estado. O 
montante representa o dobro da 
média nacional (0,3%) e também 
é o melhor índice da Região Sul 
do País, o estado vizinho Santa 
Catarina registrou um recuo de 
-3,8%, e o Rio Grande do Sul 
também registrou uma queda de 
-0,3% no período. Os dados foram 
divulgados nesta terça-feira (10).

O Paraná alcançou um índice de 
crescimento de 5,8%, nos últimos 
12 meses. É um comparativo de 
abril de 2021 à março de 2022, em 
relação a abril de 2020 e março de 
2021, é um recorte já impactado 
pela pandemia da Covid-19. Esse 
é o sexto maior aumento do País, 
ficando atrás apenas de Mato Gros-
so e Minas Gerais (ambos com 7%) 
Amazonas (6,4%), Espírito Santo 
(6,4%) e Rio de Janeiro (6,2%).

Nesse caso o indicador também 
é superior aos estados vizinhos: 
Rio Grande do Sul cresceu 5% e 
Santa Catarina 3,5% no intervalo 

A Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) divulgou nesta terça-feira 
(10), mais um boletim semanal 
com os dados da dengue no Pa-
raná, segundo o boletim, o Paraná 
registra até o momento 43.751 
confirmações. Nesta atualização, 
o estado somou mais 6.703 casos, 
houve um aumento de 18% em 
comparação aos números do 
informe anterior. Este é o 37º In-
forme Epidemiológico divulgado 
pela Sesa, equivalente ao novo 
período sazonal da doença, que 
iniciou no dia 1º de agosto e deve 
seguir até julho de 2022.

De acordo com este informe, já 
são 124.078 casos notificados, 
14.504 a mais, com um aumento 
de 13%. Dos 373 municípios que 
registraram notificações de den-
gue, 315 confirmaram a doença. 
Em 274 são casos autóctones, 
ou seja, a dengue foi contraída 
no município de residência dos 
pacientes.

A Sesa informou que o Paraná 
registrou mais três mortes, sendo 
uma mulher de 95 anos, moradora 
de Cascavel, na região oeste, dois 
homens, um de 20 anos morador 
de Maringá, no norte, e um de 85 
anos de Londrina, também na 
região norte do estado. As mortes 
ocorreram entre os dias 26 de mar-
ço e 14 de abril de 2022. Desde o 
início do período, o Paraná soma 
12 mortes pela doença.  

O Estado já confirmou a con-
dição epidêmica de dengue por 
conta dos casos prováveis e con-
firmados, que estavam acima do 
esperado para o período. Diante 
deste cenário e do aumento dos 
casos, os técnicos em todos os 

de 12 meses. Também é maior que 
o desempenho apresentado pelo 
principal polo industrial do País – 
São Paulo com 2,1%.

Na comparação com março de 
2021, a indústria paranaense apre-
sentou recuo de 2,8%, dentro da 
tendência nacional, que registrou 
redução de 2,1%. Sete dos 15 
locais pesquisados tiveram taxas 
negativas. No acumulado do pri-
meiro trimestre do ano, o resultado 
estadual aponta recuo de 2,7%, 
ante-queda de 4,5% na junção de 
todas as unidades federativas.

Os principais impactos positivos 
nesses 12 meses foram na fabrica-
ção de máquinas e equipamentos 
(36,1%), automóveis, reboques 
e carrocerias (29,2%), bebidas 
(14,8%), produtos de madeira 
(14,4%), produtos de metal, exceto 
máquinas e equipamentos (5,5%), 
produtos de minerais não-metáli-
cos (4,9%) e produtos químicos 
(4,1%).

No comparativo mensal (com 
março do ano passado), os princi-
pais motores foram fabricação de 
bebidas; de veículos automotores, 
reboques; e de carrocerias e celu-

níveis do governo intensificaram 
as ações de Vigilância Ambiental.

“Nossas equipes estão atuando 
em todas as regiões do Estado 
para que os casos de dengue não 
subam ainda mais. Reforço o 
pedido para que a população fique 
atenta a todo e qualquer foco ou 
onde o mosquito possa se proli-
ferar. A dengue mata e por isso 
precisamos da ajuda de todos”, 
alertou o secretário de Estado da 
Saúde, César Neves.

Ações 
Para chamar a atenção da 

população para a remoção dos 
criadouros do mosquito Aedes 
aegypti, a Sesa, em parceria com 
outras instituições e municípios, 
realiza oficinas com enfoque na 
integração entre as equipes de 
Agente de Controle de Endemias 
e Agentes Comunitários de Saú-
de; discussões sobre o Plano de 
Gerenciamento para prevenção 
e controle da dengue; reuniões 
nos Comitês Intersetoriais de 
Mobilização, Conscientização e 
luta contra as arboviroses; capa-
citações de manejo clínico, além 
de outra ações de campo.

Durante esta terça, foi realizada 
uma ação de mobilização de 
combate à dengue na Boca Mal-
dita, no Centro de Curitiba. Ela 
chamou a atenção para a remoção 
dos criadouros do mosquito em 
comércios, casas e espaços públi-
cos. A iniciativa é uma parceria 
entre a Sesa, Serviço Social do 
Comércio (Sesc), Defesa Civil e 
Corpo de Bombeiros e faz parte 
da campanha Aqui o Mosquito 
Não Entra.

O Ministério da Saúde divul-
gou nesta semana dados sobre 
a vacinação contra a gripe no 
estado do Paraná, segundo o 
relatório cerca de 1.067.412 

paranaenses já receberam o 
imunizante contra a Influenza 
desde o início da campanha 
de vacinação, em 4 de abril. 
Segundo o Governo do Pa-

lose, papel e produtos de papel.

Status da indústria
A indústria paranaense cresceu 

9% em 2021, em franca retomada 
do período da crise provocada 
pela pandemia, com um dos 
maiores indicadores do Brasil. 
Atualmente a produção mantém 
certa estabilidade, mas impactada 
pelas instabilidades nos insumos 
e inflação (11,3% até março de 
2022), com impacto direto sobre 
os custos das empresas.

Antes da chegada do coronaví-
rus, a indústria estadual crescia a 
taxas próximas de 5%, com forte 
influência da expansão produtiva 
da agroindústria, que, por sua vez, 
havia sido favorecida por uma safra 
agrícola recorde na temporada 
2019/2020.

Nacional
A produção industrial avançou 

em nove dos 15 locais pesquisados 
pelo IBGE em março. Os destaques 
do mês foram São Paulo (8,4%) 
e Ceará (3,8%), com as maiores 
expansões. Mato Grosso (2,8%), 
Minas Gerais (2,4%), Rio de Janei-
ro (2,1%), Região Nordeste (1,8%), 
Paraná (0,6%), Amazonas (0,3%) 
e Bahia (0,1%) também tiveram 
índices positivos.

Na passagem de fevereiro para 
março, Santa Catarina (-3,8%) foi 
o local com recuo mais elevado, in-
terrompendo dois meses de alta na 
produção. Já a produção industrial 
do Pará caiu 3,3% e eliminou parte 
do avanço de 23,2% registrado em 
fevereiro. Outro estado em que a 
indústria caiu foi o Espírito Santo 
(-3,0%), que intensificou o recuo 
do mês anterior (-0,7%).

raná, o Ministério da Saúde 
já enviou para o estado mais 
de 3 milhões de vacinas, e a 
Secretaria de Estado da Saúde 
já distribuiu para todos os mu-

B. O Paraná declarou epidemia 
de H3N2, em Janeiro de 2022, 
logo após a secretaria constatar 
um aumento expressivo no nú-
mero de casos diagnosticados 
e mortes em decorrência do 
vírus. De acordo com o boletim 
divulgado pela Sesa, o estado 
já registrou mais 2mil casos e 
118 óbitos entre dezembro de 
2021 e março de 2022.

“Nossa principal aliada para 
combater o vírus da gripe é a 
vacina. Embora os números 
estejam mais amenos do que 
no começo do ano, quando 
havia um contexto de epide-
mia, a vacina segue tendo a 
mesma importância. Por isso, 
é fundamental que as pessoas 
que se encaixam nos grupos 
que estão sendo vacinados pelo 
Estado compareçam a um local 
de vacinação”, acrescentou o 
secretário.
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Policiais salvam vida de bebê engasgada 
com leite na região de Curitiba

Mais 19 linhas de ônibus de Curitiba 
passarão a ter pagamento exclusivo 

com cartão a partir deste sábado (14)
A partir do próximo sábado 

(14), mais 19 linhas de ônibus 
de Curitiba passarão a ter pa-
gamento exclusivo com cartão. 
As linhas circulam em bairros 
das regionais Boa Vista, Ca-
juru, Boqueirão, Pinheirinho, 
Bairro Novo, Portão, CIC, 
Santa Felicidade e Tatuquara.

São elas:
335 Centenário/Boqueirão
341 B.Alto/Santa Cândida
611 Fazendinha/Portão
623 Parque Industrial
624 V. São Pedro
627 Bosch
628 Carbomafra
630 Vitória Régia
633 Maria Angélica
636 Rio Negro
637 Sta Joana
641 Luiz Nichele
712 Jd. Independência/CIC
720 Fazendinha/Campo Com-
prido
732 Caiuá/Campo Comprido
801 Campina do Siqueira/Batel
822 Gabineto
827 Riviera
924 Sta Felicidade/Santa 
Cândida.

A tarifa poderá ser paga por 
cartão-transporte e também 
cartões de débito e crédito, já 
que todas as linhas da capital 
contam com essa funcionali-
dade, desde meados de abril.

Considerado mais prático e 
seguro, o cartão ajuda a dar 
velocidade no embarque, além 
de diminuir a circulação de 

Uma bebê de apenas 5 dias de 
vida foi salva por policiais do 
17° Batalhão de Polícia Militar, 
após se engasgar com leite ma-
terno, na tarde desse domingo 
(08), em São José dos Pinhais.
Conforme relato dos policiais, 
por volta das 14h15min, os 
pais da criança se dirigiram 
às pressas ao Quartel do 17º 
Batalhão de Polícia Militar, 
no Bairro Costeira em São 
José dos Pinhais, parando o 
veículo na frente do portão, 

dinheiro nos veículos, o que 
inibe assaltos e roubos.

Atualmente, mesmo aceitan-
do dinheiro, o cartão-trans-
porte já é o principal meio de 
pagamento nessas 19 linhas, 
com 70% de participação. 
Com essa etapa de migração, 
vai para 179 o número das 
que só aceitam cartão como 
pagamento. Curitiba tem 254 
linhas de ônibus.

Atendimento
A confecção da primeira via 

do cartão-transporte é gratuita. 
Para fazer o cartão, o usuário 
deve agendar atendimento 
pelo site da Urbs e depois 
comparecer nas unidades na 
Rua da Cidadania ou na Ro-
doferroviária. O Urbs Móvel, 
ônibus itinerante que oferece 
alguns serviços da Urbs, como 
a confecção da primeira via 
do cartão, terá reforço de 
operações nas regionais em 
que circulam essas 19 linhas.

Como fazer o cartão
Fazer o cartão é rápido e fácil. 

É necessário levar ao local de 
atendimento documento de 
identificação com foto, CPF 
e comprovante de endereço. 
No caso de menores de idade, 
o cartão pode ser solicitado 
pelos pais ou responsável legal, 
apresentando documento de 
identificação original com foto 
de ambos. Todas as unidades 
e o Urbs Móvel trabalham das 
12h30 às 18h30 em dias úteis.

onde o condutor e uma mulher 
desembarcaram desesperados, 
solicitando ajuda para reanimar 
a filha do casal, uma bebê de 
apenas 5 cinco dias de vida que 
havia se engasgado com leite 
materno.
De imediato o Soldado Nelson 
Vaz de Andrade, que estava 
saindo com uma viatura, tomou 
a bebê em seus braços e iniciou 
a Manobra de Heimlich, este 
com apoio do Soldado Davison 
Pinheiro de Lima, embarcaram 

Mãe dá a luz durante show da 
banda Metallica em Curitiba

na viatura e se dirigiram em 
prioridade até o Hospital de 
São José dos Pinhais, uma vez 
que segundo informações re-
passadas pelos pais, a criança 
já estaria desacordada há certo 
tempo.
E durante o deslocamento, e 
após a continuidade das ma-
nobras, conseguiram reanimar 
e desobstruir as vias áreas da 
recém-nascida, o Soldado Davi-
son verificou que a bebê, ainda 
com certa dificuldade, teria 
voltado a respirar, e quando da 
chegada ao Hospital, entrega-
ram a bebê à equipe médica que 
já estava de prontidão aguar-
dando a chegada dos policiais.
A equipe médica se encarregou 
de providenciar todo o suporte 
para a saúde da bebê e dos pais 
que estavam bastante nervosos.
A manobra de Heimlich é uma 
técnica de primeiros socorros, 
utilizada em casos de emer-
gência por obstrução de corpo 
estranho que esteja impedindo a 
respiração. É um procedimento 
simples que pode evitar mortes 
e minimizar seqüelas.

O casal Joice Figueiró e Jai-
me Figueiró Neto, foram curtir 
o show do Metallica, na noite 
desta sábado (07), no Couto 
Pereira, em Curitiba, mas eles 
não imaginavam o que estava 
por vir. Luan, o segundo filho 
do casal, decidiu nascer justa-
mente no meio do show.

Luan veio ao mundo já no fim 
do show, ao som de um dos 
maiores sucessos da banda: 
Enter Sandman.
A equipe do Corpo de Bom-

beiros atendeu a família. Joice 
e Luan foram encaminhados 
para o Hospital e Maternidade 
Santa Brígida.

Joice usou as redes sociais 
para contar o caso, e rapida-
mente ganhou uma enxurrada 
de curtidas e comentários.

“Nas duas bandas de abertu-
ra, Ego Kill Talent e Greta Van 
Fleet, eu estava de boa. Mas, 
quando começou o Metallica, 
as contrações começaram, 
tudo muito rápido. Quando 
faltavam umas três músicas, o 
Jaime chamou os bombeiros. 
No meio do caminho para o 
ambulatório, a bolsa estourou. 
Quando a médica disse que 
iam me levar de ambulância, 
já não dava mais tempo. Ele 
nasceu ali mesmo, no Couto 
Pereira” escreveu Joice.

Luan nasceu no exato mo-
mento em que a banda tocava 
o seu maior sucesso, “Enter 
Sandman”, que fechou o show 
no Couto Pereira, em Curitiba, 
levando o público ao delírio. 
Com 39 semanas, Joice ficou 

em uma área para gestantes e 
começou a sentir as primeiras 
contrações tão logo a apresen-
tação começou.

Em entrevista ao Jornal de 
Colombo, Joice disse que 
jamais esperava uma surpresa 
tão grande e uma noite cheia 
de emoções literalmente. “Eu 
estava muito bem fisicamente 
e sabia que ficaria em uma 
área onde pudesse assistir 
ao show sentada, então não 
vi problema nenhum em ir. 
Nos shows de abertura, foi 
tudo muito tranquilo, mas 
no Metallica comecei a ter 
contrações. Como já tenho 
outra filha e o dela demorou, 
achei que daria tempo, mas no 
fim não deu. A bolsa estourou 
quando faltavam três músicas 
para o fim do show e o Luan 
nasceu durante a última mú-
sica”, afirmou ao Jornal de 
Colombo.

O casal adquiriu os ingressos 
antes da pandemia, em 2019, 
ano em que o show estava 
marcado para acontecer em 
Curitiba, só que jamais ima-
ginou que o bebê poderia 
nascer justamente no show, 
na música cujo refrão contém 
o trecho “Exit, light” (Saída, 
luz, em tradução livre).

“Comprei esse ingresso há 
três anos, se ele não veio até 
agora, não é no meio do show 
que vai nascer, não é mesmo”, 
acrescentou ela.

O bebê Luan agora é mais um 
sócio em um programa que se 
aproxima dos 40 mil associa-
dos, ou seja, com seus paga-
mentos em dia. O Alviverde é 
hoje o clube paranaense com 
mais sócios, e a meta até o fim 
do ano é de atingir pelo menos 
os 45 mil, se possível superar 
esse número, de acordo com 
a diretoria.

Siga-nos nas redes sociais
FB/JORNALDECOLOMBO 
                            @JORNALDECOLOMBO
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Equipe do São Dimas se prepara para disputar 
o Campeonato Paranaense de Karatê

Terceira rodada da 13ª Copa Jornal de 
Colombo acontecera neste domingo

Lutador de Colombo conquista 
título no Face the Danger 

Uma equipe de Karatê de uma 
academia do bairro São Dimas 
está se destacando no ce-nário 
esportivo do estado, tudo porque 
quatro atletas estão disputando 
uma vaga para a próxima fase do 
Campeonato Paranaense de Karatê 
2022, o evento tinha sido suspenso 
por dois anos devido à pandemia 
de covid-19.

Em busca de mais destaque 
nesta modalidade, os atletas se 
prepararam bastante para compe-
tir no campeonato, todos eles se 
classificaram para a segunda etapa 
do evento, e agora se concentram 
para chegar à final.

Maria Augusta Ruy Barbosa, a 

Neste domingo (15) o Jornal de 
Colombo irá realizar mais uma 
rodada da primeira fase da Copa 
Jornal de Colombo de futebol. Os 
jogos deste final de semana serão 
realiza-dos simultaneamente no 
campo do imperial e do grêmio 
colombense. Por causa do dias das 

O atleta Fábio Cordeiro conquis-
tou o título na categoria 68 quilos, 
no “Face The Danger”, no último 
final de semana, em Curitiba. Fábio 
é lutador profissional e morador 
do bairro Jardim Fátima, em Co-
lombo, a disputa foi realizada no 
Espaço Religião da Luta, o evento 
tinha sido cancelado por dois anos 
devido à pandemia, e foi retomado 
em 2022 junto com o calendário 
esportivo da capital paranaense, 
e a flexibilização dos números 
da covid-19. Segundo o atleta 

sensei Guta, como é conhecida se 
diz muito feliz com o resultado 
inicial de sua equipe. “Eu tenho 
certeza do potencial deles, eles 
se dedicam bas-tante e estão 
sempre focados no melhor, e 
principalmente prontos para dis-
putar o campe-onato, a academia 
acredita bastante neste projeto”, 
inicia Guta.

Guta treina esta equipe desde 
2016, e disse ainda que mesmo 
com poucas condições a equipe 
tem sonhos e planos, e que deseja 
conquistar junto com o seus alunos.

Dentro desta equipe de vencedo-
res, a pequena atleta Isabele (12), 
é uma das destaques, isso porque 

toda a preparação para a disputa 
foi feita em Colombo. “A minha 
prepa-ração foi feita inteira aqui 
mesmo em Colombo, com meus 
atletas amadores e profissio-nais, 
me preparei muito para fazer essa 
luta”, iniciou Fábio ao Jornal de 
Colombo.

 Ainda segundo o atleta sua ex-
pectativa era alta, e o seu principal 
objetivo era nocautear o adversário 
para conquistar o título. “Eu queria 
nocautear meu adversário sem 
deixar ne-nhuma brecha, pois 

Atletas de Colombo conquistam 
medalhas e quebram recordes nos 

Jogos Sul-Americanos da Juventude

mesmo com a pouca idade Isabele 
já conquistou diversas medalhas, 
entre elas o primeiro lugar na 
categoria kumite. Ela conta que 
todas as vezes que sobe ao tata-me 
sente algo especial. “Quando está 
no pódio a gente lembra do quanto 
a gente se dedi-cou e se esforçou 
para estar lá”, diz Isabelle, que 
treina na academia à 4 anos. O 
seu prin-cipal objetivo é chegar 
nas olimpíadas e principalmente se 
tornar sensei no karatê, ela con-ta 
que a sua inspiração é a própria 
sensei. “Ela é muito linda, muito 
especial e principal-mente com-
petente, e isso me inspira muito”.

Os irmãs gêmeos Lucas Gabriel 
Macedo Bilinsk de 9 anos e Davi 
Wilson Macedo de 9 anos, tam-
bém conquistaram medalhas em 
diversas competições. Davi diz 
que o karate não é somente um 
esporte, mas sim uma disciplina. 
“No futuro eu quero montar uma 
aca-demia, ser sensei e com certeza 
conquistar o mundial de karatê”, 
afirma Davi.

A equipe busca patrocinadores 
para financiar os gastos com as 
viagens para poderem competir, 
já que as etapas serão realizadas 
em cidades do interior do Paraná.

me preparei muito e estava muito 
confiante mesmo após 3 anos sem 
competir, nunca entrei em uma luta 
menosprezando meus adversários 
, mas me preparei e sempre tive 
muita confiança em meu poder 
de nocaute.”, continuou Fábio. 
Ele disse que devido à pandemia 
os seus treinamentos precisaram 
ser mudados.

A luta foi disputada contra um 
atleta do Paraguai, Ivo Perez, onde 
qualquer descuido pode-ria ser 
nocauteado. Mas aos 20 segundos 
ainda no primeiro Rond, Fábio Cor-
deiro aplicou um golpe certeiro no 
adversário, e o nocauteou logo no 
começo da disputa, conquistando 
o título da categoria.

Fábio soma agora entre lutas 
amadoras e profissionais 57 vitó-
rias, entre elas 16 lutas de boxe e 
16 vitórias.

“Sou muito grato a Deus por 
ter conseguindo tantas vitórias na 
minha carreira de atleta e agradeço 
a todo a minha equipe da killer bees 
e ao meu mestre Rodrigo Vidal o 
mesmo mestre da lenda do MMA 
Anderson Silva”, concluiu o atleta.

O esporte de Colombo tem moti-
vos para comemorar nesta semana, 
isso porque a atleta de lançamento 
de martelo, Kimberly Cristiny 
de Souza Assis, conquistou na 
última semana um novo recorde 
brasileiro na modalidade, lançou 
o “martelo” em uma distancia de 
54,72m, na categoria sub 16. O 
feito aconteceu durante os Jogos 
Sul-americanos da Ju-ventude, que 
foram realizados entre os dias 05 
e 08/05 conquistando a medalha 
de Bron-ze.

As atletas Kimberly Cristiny de 
Souza Assis juntamente com a 
Thaliane Janaína Miranda da Cruz, 

fazem parte do projeto “Pró-Futuro 
– atletismo por um Futuro Melhor”, 
Secretaria Municipal de Esporte, da 
Prefeitura de Colombo. As meninas 
foram convocadas para a Seleção 
Brasileira de Atletismo, que re-
presentaram o Brasil nos Jogos 
Sul-Americano da Juventude, que 
foi disputado em Rosário, na Argen-
tina, nas provas dos 5.000 metros 
– Marcha Atlética e no Lançamento 
de Martelo, respectivamente.

Thaliane Janaína Miranda da cruz 
competiu na prova dos 5.000 me-
tros – Marcha Atlética conquistou a 
8ª colocação com tempo de 28min, 
44seg. na sua prova.

COMUNICADO

O JUVENTUS ESPORTE CLUBE VEM ATRAVÉS DESTA CONVOCAR 
SEUS ASSOCIADOS COM DITEITO A VOTO PARA AS-SEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIO A REALIZAR-SE NO DIA 24/05/2022 AS 19:30 HRS NA 
SEDE DO CLUBE SITUADA À RUA HERMENEGILDO TOSIN, 55 CENTRO 
MUNICÍPIO DE COLOMBO – PR, PARA DELIBERAR SOBRE OS ASSUNTOS 
CITADOS ABAIXO:
ELEIÇÃO PARA O BIENIO 2022/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ANOS ANTERIORES
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇOS
ASSUNTOS GERAIS
                                                                                                                                   
                                                                         COLOMBO, 10 DE MAIO DE 2022.

OTICAS_TOPVISION

ÓTICAS & RELOJOARIAS

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

Loja 2 - Rua Pref. Pio Alberti, 555 - Osasco

mães a rodada não foi realizada, 
mas as equipes não perderam o 
foco para buscar a vitória e os 
pontos para a classificação.

As equipes já estão no aqueci-
mento para as disputas que pro-
metem serem emocionan-tes e irão 
definir quem irá para a próxima 

fase da Copa Jornal de Colombo 
de futebol.

O público poderá acompanhar 
as partidas nos locais aonde irão 
ser disputadas. E toda a cobertura 
desta rodada você acompanha aqui 
no Jornal de Colombo.

Confira a tabela em nossas redes.
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Guilherme Meireles transfor-
ma uma simples folha de papel 
em peças como girafas, dinos-
sauros, raposas, dragões, pavões, 
elefantes, peças geométricas e 
muito mais, tudo isso através do 
seu talento, a qual transforma em 
verdadeiras obras de arte, e estará 
em exposição até o próximo dia 
18 na Biblioteca Pública Muni-
cipal de Colombo.

“A Arte de Milenar do Ori-
gami”, é o tema do Origamista e 
Arquiteto Curitibano, Guilherme 
pratica a nobre arte Japonesa há 
mais de 30 anos. Não há data 
exata do surgimento da arte 
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Museu Oscar Niemeyer realiza 
ação de visitação com crianças 

de casas de acolhimento

Artista transforma uma simples 
folha de papel em obra de arte

milenar do origami, segundo al-
guns historiadores acreditam que 
tenha surgido após a invenção 
do papel, quando o mesmo foi 
introduzido no Japão por volta 
dos séculos V e VI, sendo uma 
decorrência natural da invenção 
do papel. A técnica teve origem 
no Japão, sendo aperfeiçoada e 
propagada pelo mundo inteiro.

São mais de 200 peças que 
compõem a exposição que ficará 
até 18 de maio, na Biblioteca Pú-
blica Municipal de Colombo, na 
Rua Francisco Camargo esquina 
com Zacarias de Paula Xavier, 
128, no centro de Colombo.

O Museu Oscar Niemeyer 
abriu as postas fora do seu horário 
convencional no último sábado (7), 
para uma visita monitorada pela 
mostra “Da Vinci Experience e 
sua invenções”. O espaço recebeu 
visitantes de 5 à 12 anos, as quais 
também participaram das ofici-
nas. A ação foi um parceria com 
o Tribunal de Justiça do Paraná. 
As crianças participaram de uma 

edição especial do “Uma noite no 
MON”.

A parceria entre o MON e 
o Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJ-PR) permitiu que 25 crianças 
participassem. Os menores tem 
entre 5 e 12 anos e são atendidos 
por instituições de acolhimento de 
Curitiba. A exposição que no espaço 
terminou no último domingo (08).

Além de conhecer a exposi-

ção, as crianças participaram de 
oficinas e atividades práticas. Está 
ação durou aproximadamente três 
horas. Em uma delas, os pequenos 
aprenderam a fazer combinação 
de cores e deixaram a imaginação 
fluir, pintando paisagens em telas. 
Em outra oficina, aprenderam sobre 
desenho usando óculos 3D.

SOBRE O MON – O Museu 
Oscar Niemeyer (MON) é patri-
mônio 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.
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Programa Escola Gratuita retoma as 
atividades após 2 anos de pandemia

A Secretaria Municipal de Es-
porte, Cultura, Lazer e Juventu-
de anunciaram nesta terça-feira 

(10), o início das atividades da 
Escola Gratuita de Voleibol 
nos Ginásios de Esportes do 

Guaraituba, Osasco, Parque da 
Uva e Rio Verde. 

Podem participar das ativi-

dades qualquer moradores do 
município de Colombo a partir 
dos 09 anos, com limite de 
idade de no máximo 18, e não 
há a necessidade de inscrição 
prévia. 

Confira a programação: 

Ginásio Municipal João Heua 
no Jardim Osasco
Segundas, Quartas e Sextas 
10h30 – Idade entre 09 e 13 
anos.
Segundas 
13h30 - Idade entre 14 e 18 
anos.

Ginásio Municipal Gilmar 
Antonio Pavin no Parque 
Municipal da Uva
Segundas, Quartas e Sextas
08h – Idade entre 9 a 13 anos.
Segundas e Quartas 

15h – Idade livre.

Ginásio Municipal Leandro 
Alberti no Bairro Guaraituba
Terças e Quintas
13h30 – Idade entre 14 e 18 
anos – Feminino.
14h30 – Idade entre 14 e 18 
anos – Masculino.

Ginásio Municipal Célia 
Boaventura Ceccon no Bairro 
Rio Verde
Terças e Quintas
11h – Idade entre - 9 e 13 anos.
Quartas e Sextas 
13h – Idade entre 9 e 13 anos. 
Quartas 
14h – Idade entre 14 e 18 anos 
– Feminino.
15h - 9 a 13 anos
Sextas 
14h – Idade entre 14 e 18 anos 
– Feminino.
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Um casal foi brutalmente assas-
sinado dentro do próprio carro, na 
Avenida do Trabalhador, na noite 
deste sábado, no bairro Uberaba, 
em Curitiba, eles tinham acabado 
de chegar na cidade após uma 
viagem à Santa Catarina e foram 
surpreendidos pelos atiradores.

Segundo informações, diversos 
tiros de fuzil foram disparados 
contra o veículo, e no local mais 
de 30 cápsulas foram encontra-
das pelo chão, ainda no local os 
atiradores acabaram deixando 
cair um carregador municiado ao 
lado do veículo. A Policia Militar 
esteve no local para o atendimen-
to da ocorrência. O homem que 
foi morto tinha 23 anos, e usava 
tornozeleira eletrônica, Contudo, 
o equipamento estava envolvido 
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Homem é morto a tiros dentro de tabacaria na Vila Zumbi, em Colombo

Três baleados e um homem é morto 
no bairro Mauá, em Colombo

Casal é executado a tiros dentro 
do próprio carro em Curitiba

em alumínio, dificultando a sua 
localização já a mulher tinha 21 
anos e estava grávida

A forma como o crime aconte-
ceu levanta indícios de que o caso 
foi uma execução. A motivação 
vai ser investigada, mas aponta 
para o tráfico de drogas, até pelo 
armamento pesado usado na ação.

Além do casal, dois cachorros 
estavam dentro do veículo. Contu-
do, eles não foram atingidos pelos 
disparos. 

No local do crime ninguém quis 
falar sobre o assunto e câmeras de 
segurança da região serão usadas 
pela Delegacia de Homicídios e 
Proteção a Pessoa para investigar 
o caso.

Os corpos foram recolhidos ao 
Instituto Médico Legal de Curitiba

Um homem identificado 
como Joel Marcos Machado de 
Paula, de 27 anos, foi morto a 
tiros enquanto estava em uma 
tabacaria, localizada na rua 
Remaldo Bambyski, na Vila 
Zumbi, em Colombo.

De acordo com informações 
colhidas pelo repórter Josinel 
Santos, do Jornal de Colombo, 
a vítima estava sendo atendi-
da no balcão, neste momento 
o atirador chegou e efetuou 
diversos disparos de arma de 
fogo.

No local havia aproximada-
mente 30 pessoas, segundo tes-
temunha anônima que também 
estava lá dentro, a equipe do 
Jornal de Colombo apurou que 

Mais um crime foi regis-
trado neste final de semana 
em Colombo, desta vez um 
homem de 32 anos, por 
Evandro Pimenta Faustino, 
foi morto no final da noite 
deste sábado (07), após ir vi-
sitar sua mãe na Rua Ernesto 
Baptistão, no bairro Mauá, 
mas conhecido como Vila 
Zumbi dos Palmares.

De acordo com informa-
ções colhidas pelo Jornal de 
Colombo, a vítima que estava 
acompanhada de sua namora-

foram encontradas cápsulas de 
pistola calibre .40.

A vítima tinha diversas 
passagens pela polícia e, de 
acordo com populares, já teve 
uma desavença no passado com 
o suspeito.

Os Investigadores Carioca 
e Fernando da Polícia Civil de 
Colombo estiveram no local fa-
zendo as primeiras diligências.

A Polícia Militar também 
esteve presente promovendo 
o isolamento da área.

O caso agora fica na com-
petência da Delegacia do Alto 
Maracanã.

O corpo foi encaminhado 
ao Instituto Médico Legal de 
Curitiba.

da e um colega foi alvejada 
por mais de 10 disparos de 
pistola calibre 380 e 9mm.

A mãe do homem assassi-
nado também foi atingida na 
perna e encaminhada ao Hos-
pital Cajuru, mas já recebeu 
alta na manhã de domingo (8).

Um colega da vítima, que 
também foi atingido, não se 
encontrava no local no mo-
mento em que as equipes de 
resgate chegaram e, segundo 
informações, tinha um man-
dado de prisão em aberto..

No automóvel da vítima 
foi encontrado um revólver 
calibre .32 que foi apreendido 
pela Polícia Criminalística 
ainda no local.

O Investigador Carioca da 
Polícia Civil do Alto Mara-
canã,esteve no local fazendo 
os primeiros levantamentos 
da ocorrência, e na região 
onde o crime aconteceu 
ninguém quis falar sobre o 
assunto, e se manteve a lei 
do silêncio.

A Polícia Civil do Alto 
Maracanã investiga se o caso 
tem ligação com outro crime 
cometido na noite anterior no 
mesmo bairro, a suspeita da 
polícia é de que este crime 
possa ser uma retalhação. 
O Tenente Meira do 22º Ba-
talhão da Policia Militar do 
Paraná, e sua equipe policial 
realizaram o isolamento da 
área do crime.

À Polícia Civil do Alto 
Maracanã agora passa a in-
vestigar o caso, e pede a ajuda 
da população para denuncias 
anônimas.

 O corpo do homem exe-
cutado foi encaminhado ao 
Instituto Médico Legal
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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.

Fique tranquilo (a).

@prefscolombo 3656-8019

SEMPRE
POR
VOCÊ.
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Após dois anos, voluntários retomam 
visitas solidárias dentro de hospitais

"Minha função de ajudar as 
pessoas só vai cessar quando 
terminar a jornada na Terra. 
Sou voluntário porque quero 
dar um significado especial 
para a minha vida". O de-
poimento de Ivo de Paula, 
de 69 anos, revela bem o 
sentimento das pessoas que 

decidem dedicar um pouco 
do seu tempo para trans-
formar a vida dos outros. 
O aposentado integra há 
mais de 11 anos a equipe 
de voluntariado do Hospital 
Universitário Cajuru, em 
Curitiba (PR), que, após 
dois anos de afastamento por 

conta da pandemia, retorna 
aos corredores e quartos 
da instituição. "O calor 
humano fez falta. Estamos 
de volta com muita alegria 
e prazer, para continuar 
tentando ajudar as pessoas", 
declara Ivo.
A felicidade de regressar 

aos hospitais é a mesma dos 
mais de 300 voluntários, na 
maioria idosos, que tiveram 
que ficar isolados e suspen-
der muitas atividades por 
conta da pandemia. Agora, 
aos poucos, eles podem 
voltar a fazer ações que 
contribuem para minimizar 
as dores do corpo e da alma 
de quem enfrenta dias difí-
ceis. "É gratificante estar 
novamente aqui, fazendo 
o que faço há 10 anos. Sei 
que é um dom que Deus 

me deu, de fazer o bem a 
qualquer momento e para 
qualquer pessoa”, conta 
Marcia Morlan Marqueane, 
que, com 72 anos, realiza 
visitas solidárias.

Dedicar parte do tempo a 
um serviço voluntário pode 
ser a chave para uma vida 
mais plena e com propósito. 
Por isso, homens e mulheres 
da terceira idade estão cada 
vez mais envolvidos com 
causas sociais. Uma pesquisa 
realizada pela MGN, em par-
ceria com a ONG Parceiros 
Voluntários, revela que esse 
trabalho contribui para o 
aprendizado, autoestima e va-
lores, e permite que pessoas 
idosas se sintam melhores 
consigo mesmas e necessá-
rias para a sociedade. Além 
do tempo que muitos têm 

para atuar como voluntários, 
eles carregam experiências 
valiosas para compartilhar. 
Agora, grupos de volun-

tários retornam aos poucos 
e com todos os cuidados 
para visitas. E por trás dos 
sorrisos daqueles que doam 
seu tempo para alegrar o dia 
a dia de outros, estão pes-
soas com muitas histórias 
e vivências. “A presença 
dos voluntários mostra aos 
pacientes que eles não es-
tão sozinhos. Mesmo sem 
estatísticas que comprovam 
como eles ajudam na me-
lhora das pessoas que estão 
internadas, sabemos, apenas 
pelos seus olhares, que con-
seguimos tocar o coração 
de cada uma. Felizmente, 
essas ações estão de volta”, 
finaliza Nilza.

Mais de R$ 2 milhões em produtos 
Apple é apreendido pela Receita 
Federal no interior do Paraná

Orla de Matinhos vai ganhar proteções 
costeiras para garantir estabilidade 

durante as obras de revitalização

O ritmo segue acelerado 
na preparação para as obra 
de recuperação de uma das 
principais praias do litoral do 
Paraná, a obra da Orla de Ma-
tinhos, é uma da mais esperada 
por moradores e turistas que 
freqüentam a região. Nesta 
terça-feira (10), foi dado ini-
cio a construção de proteções 
costeiras na praia de Caiobá, 
entre o Morro do Boi e o pico 
de Matinhos. As estruturas que 
devem ser construídas neste 
trecho serão concluídas em 
até dois meses. As proteções 
costeiras estão previstas para 
serem realizadas ao longo de 
seis meses em toda a extensão 
do projeto, até o Balneário 
Flórida, ao longo de 6,3 km.

A proteção costeira é forma-
da por formas têxteis do tipo 
bolsa e do tipo colcha, preen-
chidas com argamassa, que 
irão funcionar como um muro 

Na tarde desta terça-feira 
(10/05), os servidores da Re-
ceita Federal apreenderam mais 
de R$ 2 milhões em produtos 
eletrônicos da marca Apple, a 
apreensão aconteceu em um 
posto de gasolina, na BR-277, 
em Cascavel, no oeste do estado. 
Para tentar iludir a fiscalização, 
os contrabandistas criaram um 
fundo falso similar ao original 
do caminhão, reduzindo o tama-
nho do compartimento interno 
da carreta em cerca de 40 cm. 
Dentro deste espaço, os agentes 
encontraram cerca de 25 caixas 
de produtos eletrônicos entre 
eles iPhones, iPads e MacBooks.

O caminhão vinha da região 
da fronteira do Paraguai, e 
carregava uma carga de arroz 
em fardos que tinha como des-
tino a cidade de São Paulo. Os 
servidores da Receita Federal 
perceberam que a carga parecia 

de proteção das estruturas 
de urbanismo e paisagismo. 
São importantes elementos 
para dar segurança à orla da 
praia durante as ocorrências 
de ressacas. As proteções vão 
aproveitar as estruturas de 
pedras já existentes em alguns 
trechos.

O secretário do Desenvolvi-
mento Sustentável e do Turis-
mo (Sedest), Everton Souza, 
disse que os benefícios dessas 
intervenções atingem todos 
que freqüentam ou moram 
nas sete cidades do Litoral. 
“É mais um passo que damos 
no andamento do cronograma 
de execução da obra de revita-
lização da Orla de Matinhos. 
Tudo o que for instalado no 
Litoral, seja ciclovia, paisa-
gismo, calçadas, entre outras 
estruturas, estará protegido de 
fortes ressacas”, disse.

“Estamos começando uma 

ter sido movimentada após o 
carregamento, e que o motorista 
apresentava nervosismo. O veí-
culo foi então encaminhado para 
o depósito da Receita Federal, 
em Cascavel, para uma análise 
mais minuciosa.

Embora a carga de arroz es-
tivesse regular, a fiscalização 
da Receita Federal descobriu 
o fundo falso. O motorista, 
que era também proprietário 
do caminhão, foi conduzido às 
autoridades policiais para os 
devidos procedimentos legais. 

O caminhão foi apreendido 
juntamente com os eletrônicos, 
que estão sendo contados e 
avaliados para a apuração do 
valor final da apreensão. A ação 
da Receita Federal no combate 
a produtos introduzidos ilegal-
mente no país visa à proteção da 
indústria nacional e ao combate 
à concorrência desleal.

base para fazer o escalo-
namento de bolsas que vão 
proteger as estruturas da orla 
de ressacas, para que não haja 
interferência na parte urbanís-
tica e paisagismo. As novas 
estruturas servem, também, 
para proteger as residências 
locais”, afirmou o diretor 
de Saneamento Ambiental e 
Recursos Hídricos do IAT, 
José Luiz Scroccaro. “As 
bolsas darão garantia a toda a 
infraestrutura da obra, ou seja, 
do paisagismo às estruturas 
urbanísticas”.

Obras
As obras na Orla de Matinhos 

prevêem, além da engorda da 
faixa de areia por meio de ater-
ro hidráulico, estruturas ma-
rítimas semi-regridas, canais 
de macro drenagem e redes 
de micro drenagem, e revita-
lização urbanística da praia 
e da calçada com o plantio 
de árvores nativas. Também 
serão realizadas melhorias 
na pavimentação asfáltica e 
a recuperação de vias.

O investimento da primeira 
etapa das obras é de R$ 314,9 
milhões. O objetivo é minimi-
zar os impactos gerados pela 
combinação do desequilíbrio 
de sedimentos, ocupações 
mal planejadas e ressacas no 
Litoral. Essa combinação vem 
destruindo e comprometendo 
boa parte da infraestrutura 
urbana, turística e de lazer no 
município.
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