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Última rodada da primeira fase        
da 13ª Copa Jornal de Colombo 

define os classificados

Primeira Audiência Pública para a 
Implantação do Plano Municipal de 

Mobilidade Urbana é realizada

Bandidos fortemente armados 
invadem agência da Caixa Federal 

Econômica do Alto Maracanã

Os jogos foram realizados no último domingo (15), e definiu quem passou para a segunda fase e con-
tinua em busca do título da Copa Jornal de Colombo de Futebol, confira como foi os jogos. Página 08

A Prefeitura Municipal de Colombo, através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, realizou a primeira audiência Pública para a 
Implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana no Município, a 
audiência foi realizada na noite da última terça (17), no auditório da Re-
gional do Alto Maracanã, com transmissão ao vivo pelas mídias sociais da 
prefeitura. Página 03

Clientes e funcionários da agência bancária da Caixa Econômica Federal, no 
Alto Maracanã, passaram por momentos de terror na tarde desta terça-feira 
(17), após bandidos fortemente armados invadirem a agência por volta 
das 13h00. Apesar de toda a situação ninguém ficou ferido, e os bandidos 
conseguiram fugir e levaram uma arma de um vigilante e uma quantia em 
dinheiro. Página 11

Prefeitura divulga balanço 
sobre as obras do programa 

“Bem Mais Educação”  
Página 03

LOCAL

CULTURA
Exposição na Casa da 

Cultura relembra dia de 
luta contra o racismo  

Página 07

POLICIAL
Coletor de lixo perde pedaço 
da orelha após ser agredido 
a pauladas por morador no 

Guaraituba 
Página 11

REGIONAL
Governo Bolsonaro 

elabora proposta para 
diminuir FGTS de todos os 

trabalhadores 
Página 10

REGIONAL
FAS atende 1.304 pessoas 
durante a madrugada mais 

fria do ano em Curitiba 
Página 10
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Hoje a minha reflexão é para você que 
está ai lendo este texto enrolado na 
sua coberta, ou até mesmo tomando 
aquele chocolate quente, você sabia 
que existe milhares de pessoas que 
não tem este mesmo “privilégio” 
que você? Pois então pensa comigo, 
enquanto você está ai bem aquecido, 
tem outros que estão a espera de 
uma simples blusa, ou um prato 
de comida bem quente, enquanto 
você está ai dormindo numa cama 
bem quentinha, tem milhares ao seu 
redor dormindo num chão batido, 
embaixo de uma marquise por este 
Bra-sil afora.
Quando você assiste a moça do tempo 
apresentando na televisão que vem 
aí uma grande onda de frio com 
temperaturas baixas e até neve, o que 
você pensa? Quando isso ocorre com 
certeza acontece uma cisão invisível 
na sociedade: Alguns logo pensam 
em aproveitar as belezas que o frio 
proporciona, ir degustar comidas 
quentes, usar roupas elegantes; mas 
de um outro lado existe um Brasil 
esquecido, e se limitando a viver com 
o mínimo de dignidade para poder 
sobreviver, existe vários perambu-
lando pelas ruas enfrentando o rigor 
do vento que sopra em seus corpos 
quase sem roupas, fracos, famintos 
de fome, muitas das vezes solitários 
ou com a companhia de um amigo 
canino, e todos absolutamente todos 
totalmente desabrigados. Mas é cla-
ro, quem irá se importar com isso? 
Muitos pensam, “eu tenho tudo não 
preciso ficar me preocupando”, só 
que como você, aqueles que estão lá 
nas ruas também são seres humanos, 
eles têm frio e fome. Eles têm pressa!
Por tanto nestes dias frios, ajude 
alguém, leve um casaco, uma coberta 
que você não usa dentro da sua bolsa, 
faça o bem, transmita calor.

OPINIÃO

As matérias e textos assinados são de 
inteira responsabilidade de seus autores, 
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deste Jornal.
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Expediente

EDITORIAL Hepatite, quais as dúvidas que surgem

Educação: Para quê?

ARTIGO

ARTIGO

Um tipo de hepatite aguda de ori-
gem desconhecida está acometendo 
crianças até agora em 20 países. Que 
em alguns casos pode ser grave, a 
doença não tem relação direta com os 
vírus conhecidos da hepatite, e 10% 
dos casos exigiu transplante de fígado.

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), até o último dia 29 
de abril, mais de 200 casos haviam 
sido reportados no mundo, a maioria 
(163) no Reino Unido. Houve relatos 
na Espanha, Israel, Estados Unidos, 
Dinamarca, Irlanda, Holanda, Itália, 

Noruega, França, Romênia, Bélgica 
e Argentina a maioria em crianças de 
um mês a 16 anos, com uma morte re-
latada. No Brasil, sete casos suspeitos 
estão sob investigação.

A organização afirma ainda investi-
gar a origem e as causas da doença, 
mas descarta relação com as vacinas 
contra Covid-19.

Mais o que se sabe sobre a hepatite 
e seus casos graves relatados em vári-
os países, é o que podemos relatar a 
seguir.

1- O que é a hepatite aguda?
A síndrome clínica entre os casos 

identificados é a hepatite aguda (in-
flamação do fígado) O adenovírus foi 
detectado em pelo menos 74 casos; 
em 18 casos, testes moleculares iden-
tificaram a presença do adenovírus 
F tipo 41 e em 20 foi identificada a 
presença do SARS-CoV-2. Além dis-
so, em 19 houve uma coinfecção por 
SARS-CoV-2 e adenovírus. 

Os vírus comuns que causam hep-
atite viral aguda (vírus da hepatite A, 
B, C, D e E) não foram detectados 
em nenhum desses casos. Viagens 
internacionais ou conexões em outros 
países não foram identificados como 
fatores da doença. Sua real causa ain-

Não há dúvidas quanto a im-
portância da educação para 

da está sob investigação pela OMS.
2- Quais são os sintomas e o trata-

mento?
Muitos casos de hepatite aguda 

apresentaram sintomas gastroin-
testinais, incluindo dor abdominal, 
diarreia e vômitos, além de icterícia 
(olhos amarelos) e as vezes ausência 
de febre. 

O tratamento atual busca aliviar os 
sintomas, manejar e estabilizar o pa-
ciente mais se o caso for grave a pos-
sibilidade de precisar de transplante 
do figado é cogitado.

3- Por que o surto de hepatite em 
crianças é considerado incomum? É 
devido ao adenovírus?

Em muitos casos, a infecção por 
adenovírus foi detectada nas crianças 
afetadas, e a ligação entre os dois está 
sendo investigada como uma das 
hipóteses para a causa da doença.

O adenovírus é um vírus comum 
que pode causar sintomas respiratóri-
os, vômitos e diarreia, e, no geral, a 
infecção por tais vírus é de duração 
limitada e não evolui para quadros 
mais graves. Houve casos raros de 
infecções graves por adenovírus que 
causaram hepati-te em pacientes imu-
nocomprometidos ou transplantados, 

o desenvolvimento de uma 
nação, isso é uma previsib-
ilidade recorrente. Acredito 
que essa filosofia não deva 
fazer parte dos planos dos 
gestores públicos do nosso 
país, tendo em vista que há 
muitos anos não vemos pro-
jetos capazes de mudar os 
rumos da educação em difer-
entes perspectivas. Há muito 
tempo esperamos por uma 
transformação que se traduza 
em investimentos maciços, 
salários justos, tecnologia e 
infraestrutura de ponta nas 
escolas brasileiras. A escola é 
o melhor lugar para uma cri-
ança estar, aprender a social-
izar, dividir com os amigos, 
fortalecer os laços, formar 
mo-ralmente os alunos, pos-
sibilitar a prática democrática 
do esporte, desenvolver ca-
pacidades afetivas, físicas e 

Renato da Costa é graduado em Admin-
istração, pós-graduado em Adminis-
tração Estratégica, Mestre e Doutor em 
Administração, com estágio de Pesquisa 
e Docência na Universidad Jaume I no 
Sul da Espanha em 2017, Pós-Douto-
rando em Gestão Urbana. É membro da 
ACCUR-Academia de Cultura de Cu-
ritiba, membro associado da Academia 
Paranaense da Poesia, professor há 17 
anos, escritor. 

Dr. Wagner Sabino 
Médico Clinico e Pediatra

cognitivas. Mas de que escola 
estamos nos referindo? Aque-
la dos bairros de periferia em 
que a estrutura parece mais 
uma fábrica abandonada, com 
portões enferrujados e sem 
manutenção? O reflexo dis-
so se manifesta psicológica 
e fisicamente na motivação e 
desempenho dos professores, 
assim como, no rendimento 
dos estudantes. Em um ambi-
ente que em muitos casos não 
oferece as mínimas condições 
básicas, como pode influen-
ciar positivamente o processo 
de ensino e aprendizagem? 
Isso prova que os problemas 
relacionados a educação estão 
cada vez mais banalizados e 
a sociedade sequer se levan-
ta em apoio aos professores, 
nem ao menos cobra as au-
toridades para que valorizem 
a categoria e invistam em 

por exemplo. No entanto, as cri-
anças infectadas eram anteriormente 
saudáveis por isso nos preocupa e 
muito.

4- O surto pode estar relacionado 
às vacinas contra Covid-19 ou com a 
própria Covid-19?

Com base nas informações atuais, a 
maioria das crianças relatadas com a 
hepatite aguda não recebeu a vacina 
contra Covid-19, descartando uma 
ligação entre os casos e a vacinação 
neste momento. Em alguns casos re-
latados, foi detectada a presença do 
vírus SARS-CoV-2, e esta é uma das 
linhas de investigação junto com out-
ras, como o adenovírus.

5- O que os pais podem fazer para 
proteger as crianças?

O mais importante é ficar atento aos 
sintomas, como diarreia ou vômito, e 
aos sinais de icterícia  quando a pele e 
a parte branca dos olhos ficam amare-
ladas. Nestes casos, deve-se procurar 
atendimento médico imediatamente.

A OPAS recomenda ainda o uso de 
medidas básicas de higiene, como la-
var as mãos e cobrir a boca ao tossir 
ou espirrar para prevenir infecções, 
que também podem proteger contra 
a transmissão do adenovírus.

infraestrutura das escolas. 
Muitos pais, sequer acom-
panham seus filhos nos es-
tudos, nem se interessam 
em participar das reuniões 
escolares. Quanto aos nos-
sos representantes legais? 
Alguns deles nem comple-
taram seus estudos, ou ainda 
são apenas simpatizantes da 
nossa causa. A culpa é nos-
sa! Nossas escolhas não se 
baseiam em critérios técni-
cos, e muitos representantes 
são despreparados e sem 
conhecimento do assunto. 
As principais decisões que 
envolvem o futuro do país, 
fica a cargo na maioria das 
vezes de pessoas sem ca-
pacidade e preparo intelec-
tual, uma lástima sem fim. 
Bem, antes que eu me es-
queça, educação: Para quê 
mesmo?
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Prefeitura divulga balanço sobre as obras do programa “Bem Mais Educação”

Com o objetivo de trazer mais 
estrutura e qualidade no ensino 
público da cidade de Colombo, a 
Secretaria Municipal de Educação 
divulgou um balanço sobre onde 
foram realizados estes serviços 
através do programa “Bem Mais 
Educação”. De acordo com a 
Secretaria até a última sexta-feira 
(13) já foram 53 instituições da 
rede municipal de ensino em 

que os trabalhos de roçada foram 
realizados.

Ainda de acordo com a Prefeitura, 
em 68 unidades de ensino estão 
realizados obras de ampliação, 
reforma, pintura e pequenos repa-
ros com previsão de término ainda 
neste mês.

Dentre essas unidades, foram 
solicitados serviços de serralheria, 
como grades e toldo para proteção 

da chuva e desenvolvimento de 
atividades nos espaços abertos, a 
viabilidade e orçamento estão em 
andamento.

Só neste mês de maio são inú-
meras instituições que estão com 
pintura em fase final, como a 
Escola Municipal John Kennedy, 
CMEI Vivendo e aprendendo, 
CMEI Anjo Gabriel, CMEI Re-
canto dos Baixinhos e CMEI Gota 
de Orvalho.

E as unidades de ensino que se 
encontra com as obras em execu-
ção são a Escola Municipal Santa 
Fé, CMEI Chapeuzinho Vermelho, 
CMEI Maria Magdalena Chiquim 
Pavin. Na última segunda-feira 
(16) foi iniciada a pintura na 
Escola Municipal Santa Isabel, 
CMEI Turma da Mônica e Escola 
Municipal Padre Angelo Allegrini.
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Primeira Audiência Pública para a 
Implantação do Plano Municipal de 

Mobilidade Urbana é realizada

A Prefeitura Municipal de 
Colombo, através da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, realizou a primeira 
audiência Pública para a Implan-
tação do Plano Municipal de Mo-
bilidade Urbana no Município, a 
audiência foi realizada na noite da 
última terça (17), no auditório da 
Regional do Alto Maracanã, com 
transmissão ao vivo pelas mídias 
sociais da prefeitura.

Na ocasião, a comunidade pode 
conhecer os detalhes do Plano 
de Mobilidade Urbana que está 

Parceria vai permitir ofertar 
vagas de emprego para pessoas 

com deficiência em Colombo
Nesta semana a Prefeitura de 

Colombo firmou uma parceria 
importante visando dar mais 
oportunidades de trabalho para 
pessoas que possuem algum tipo de 
deficiência seja física ou visual. A 
parceria com a Associação Além da 
Visão, para divulgação de vagas de 
trabalho trará toda semana uma lista 
de oportunidades especiais para este 
público. As vagas serão divulgadas 
e oferecidas especialmente para 
os moradores com deficiência que 
residem em Colombo

De acordo com a Prefeitura de 
Colombo, os interessados poderão 
comparecer em um dos Centros de 

Referência de Assistência Social 
– CRAS espalhados pela cidade, 
sempre das 8h às 17h ou enviar 
mensagem pelo Whatsapp (41) 9 
9693-1115 (Edenir) / (41) 9 9192-
6918 (Felipe).

As vagas disponíveis neste 
começo de parceria serão para a 
área de Call Center receptivo, com 
contratação imediata. 

Poderá concorrer as vagas pessoas 
com deficiência, incluindo visuais 
total ou baixa visão, com ensino 
médio completo, que residam em 
Colombo ou Região Metropolitana, 
que receba ou não o Benefício de 
Prestação Continuada - BPC.

em desenvolvimento, como a 
metodologia e o cronograma que 
guia os trabalhos. Na audiência, 
a população interessada teve a 
oportunidade de contribuir com 
sugestões e demandas a serem 
consideradas no Plano.
Os documentos que foram 

apresentados na Audiência já 
estão disponíveis no site do Plano 
disponível no site da Prefeitura, 
onde há outras informações sobre 
o PMU. A população pode enviar 
dúvidas e sugestões para o en-
dereço: mobilidadecolombo@

gmail.com.
O Plano de Mobilidade Urbana 

de Colombo é desenvolvido pela 
URBTEC™, com supervisão da 
equipe técnica de apoio represen-
tada por agentes das Secretarias 
de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação (SEDUH) e de Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão 
(SE-PLAN).

Pesquisa com a população
Com o intuito de promover 

a implementação do Plano, 
durante o evento, os técnicos 
anunciaram o início dos trabalhos 
de pesquisas com a população. 
Ao longo do Plano, as pesqui-
sas serão aplicadas por agentes 
devidamente identificados, e 
contarão com a participação vo-
luntária dos cidadãos sem locais 
estratégicos.

A apresentação do Plano de Tra-
balho foi apresentada pela equipe 
da URBITEC comandada pelo 
Engenheiro Urbanista Gustavo 
Taniguchi.

Quanto às obras de pequenos 
reparos, 8 unidades, entre escolas 
e CMEI’s aguardam início dos 
serviços, e em 11 unidades estás 
obras já estão em execução. Tam-
bém são realizados periodicamente 
serviços e atendimentos de caráter 
emergencial, como encanamento e 
parte elétrica, contabilizando 212 
chamados computados e solucio-
nados até o presente  momento. 
Foi realizado também um levanta-
mento em todas as unidades sobre 
a situação das caixas d’água, sendo 
que em 16 unidades há necessidade 
da troca e foram encaminhadas as 
solicitações para trocálas.

A Prefeitura de Colombo também 
anunciou no sábado (14), que a 
Escola Municipal Imbuial da Ro-
seira irá receber uma série de obras 
para melhorar a sua infraestrutura, 

Neste local os trabalhos que serão 
realizados são de ampliação e 
reforma na rede elétrica, captação 
de esgoto, além de construção de 
novas salas. Os trabalhos visam 
garantir o bem estar dos estudantes 
e educadores.

De acordo com o vice-prefeito 
de Colombo e Secretário de Edu-
cação, Professor Alcione, as obras 
na Escola Municipal Imbuial da 
Roseira serão realizados tanto 
na parte interna quanto externa. 
“Várias melhorias serão realizadas 
nessa instituição. Na parte externa 
já foram colocadas as grades ao 
redor da instituição, foi feita tam-
bém a troca de piso de algumas 
salas e seguem os serviços de 
melhorias e construção no pátio 
entre a cozinha e as salas de aula, 
afirma o secretario.
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ONG “Quem Ama Adota” realiza ação para cuidar dos 
animais de rua nos terminais de ônibus de Colombo

Neste período de baixas 
temperaturas todos nós 
sofremos com o frio não é 

mesmo? Agora imagine os 
animais, principalmente 
aqueles que vivem sozinhos 

pelas ruas. Pensando nisso 
uma ONG aqui de Colombo 
realiza um projeto que trás 
mais aconchego e carinho 
para os bichinhos. 
O Grupo Quem Ama 

Adota atua nos Terminais 
do Maracanã e Guaraituba, 
realizando atendimentos 
aos cães que vivem em si-
tuação de emergência, além 
de providenciar castrações 
e os encaminhamentos para 
adoção, lares temporários 
e hotéis.
A idéia foi criada em julho 

de 2015, e até agora o grupo 
já realizou atendimentos 
para cerca de 150 de cães 
dos dois terminais e nos 
arredores. 
Eliana e Adriana são 

amigas, e todos os finais 
de realizam a limpeza dos 
locais, a troca da roupa dos 
animais, para aquecêlos 
nestas noites congelantes, 
e os alimentam com ração.
O trabalho é mantido com 
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Centro Pop realiza trabalho social 
para resgatar moradores de rua 
durante o inverno em Colombo

A cidade de Colombo possui 
um espaço especial para aco-
lher aqueles que vivem em 
situação de vulnerabilidade 
social pelas ruas do muni-
cípio. Localizado na Rua 
São Pedro, 840, no Jardim 
Fátima, o “Centro POP”, 
garante que o cidadão não 
fique desamparado quando 
ocorram situações inespe-
radas e busquem as ruas da 
cidade como moradia ou 
sobrevivência.
Mantido pela Secretaria de 

Assistência Social, através 
do Departamento da Proteção 

Centro de Convivência do Guaraituba 
realiza baile a fantasia para marcar o 

retorno das atividades após a pandemia
À tarde desta quinta-feira (12) 

foi de festa no Centro de Con-
vivência, na região do bairro 
Guaraituba, isso porque após 
dois anos de paralisação devido 
a pandemia de Covid-19, foi 
realizado um baile em comemo-
ração ao retorno das atividades 
do grupo da terceira idade. As 
atividades foram promovidas 
pela Secretaria de Assistência 
Social de Colombo, e estão 
voltando aos poucos. “É uma 
tarde festiva, de muitas come-
morações, primeiro porque es-
tamos vivos. Perdemos muitos 
idosos nessa caminhada, mas 
hoje os que estão aqui, estão 
comemorando a vida. Nossos 
idosos estavam super ansiosos 
por esse momento, então hoje 
está sendo uma nova descoberta 
para eles”, afirmou secretária 
de Assistência Social, Elis 

Lazarotto.
A festa a fantasia reuniu cen-

tenas de idosos no salão que 
foi todo decorado para rece-
bê-los. As senhoras com seus 
vestidos de baile, maquiadas 
e de cabelos arrumados, se 
mostraram muito felizes. “É 
muito bom poder reencontrar 
meus amigos. Faz 20 anos que 
sou do Centro de Convivência 
Lírio do Vale, sempre tivemos 
festas juntos, então conhecemos 
praticamente todos”, finalizou 
Alinir Miranda Kierski.

O baile contou com a presença 
do prefeito Helder Lazarotto. 
“Hoje é dia de festa, temos que 
valorizar os nossos idosos que 
são nossos maiores tesouros e 
que tanto fizeram pela nossa 
sociedade”, disse Helder que 
participou do baile e dançou 
com vários idosos.Social Especial, o centro está 

realizando uma ação para re-
colher estes moradores, dan-
do abrigo e conforto quando 
as temperaturas ficam abaixo 
dos 10 graus. 
A secretária de Assistência 

Social de Colombo Elis La-
zarotto destaca a importância 
das ações desenvolvidas no 
Centro. “Este, como muitos 
outros programas que com-
põem a Secretaria de Assis-
tência Social, proporciona 
oferecer mais dignidade as 
pessoas que mais precisam, 
seja disponibilizando boas 

condições de saúde e higiene, 
um lugar para descansar e 
alimentação até o acesso aos 
seus direitos”, destacou Elis.
Segundo a coordenadora 

do equipamento, Izabela 
Strapasson, profissionais 
especializados realizam a 
abordagem nas ruas e após 
uma triagem, encaminham 
para o local. “Aqui trabalha-
mos para que seja primordial 
o regresso deste ou desta 
cidadã ao convívio familiar. 
Muitos beneficiários também 
chegam até nós por meio de 
busca espontânea”, destacou.
De acordo com a Secretaria, 

o atendimento é realizado 
24 horas, todos os dias da 
semana. “Se alguém se de-
parar com uma pessoa em 
situação de rua, dormindo 
em via pública, marquises, 
praças, pedimos que entrem 
em contato conosco para que 
possamos nos dirigir até o 
local e prestar o atendimento 
necessário. Nem todos aque-
les que são atendidos aceitam 
permanecer em acolhimento 
e optam por permanecer 
em situação de rua, o que é 
um direito deles”, finalizou 
Izabela.
Se você ver alguém em 

situação de rua entre em 
contato pelo telefone: 041 
8712-9021.

doações recebidas e muitas 
vezes com recursos pró-
prios da ONG. O “Quem 
Ama Adota” realiza toda 
semana rifas, camisetas, 
canecas e produtos doa-
dos para um bazar como 
forma de arrecadar fundos 
para que o projeto possa 
ser man-tido, além de va-
quinhas on-line. A ONG 
atende também casos de 
atendimentos graves com 
doenças que necessitam 
de tratamento em clínicas 
veterinárias.
A responsável pelo projeto 

Eliana Bioto disse que o 
trabalho precisa de ajuda, 
já que entre lares e hotéis 
a ONG atende mais de 50 
cães. “Nós precisamos de 
ajuda com ração, até mesmo 
com cobertores para que 
possamos levar um pouco 
mais de conforto para os 
nossos anjinhos”, afirma 
Eliane. Ela ainda conta 
que realizar este trabalho é 

um mix de emoções. “Nós 
temos um amor incrível 
que não sabemos explicar, 
eu não gosto do inver-no 
justamente por saber que 
tem vários animais aban-
donados nas ruas, porém é 
um mix de emoções e eu sou 
apaixonada pelo que faço”, 
completa Eliane.
Já para Adriane C Eloy, ou-

tra responsável pelo projeto 
disse que faz por vocação: 
“A gente se doa por inteiro, 
é muito gratificante quando 
a gente sabe que fizemos a 
diferença para aquele ani-
malzinho, muitas pessoas 
passam por aqui e não dão 
bola, mas eles são o verda-
deiro sentido do amor e da 
vida com a sua simplicida-
de”, relata Adriane.
Para você poder ajudar a 

ONG basta entrar em conta-
to pelos seguintes números 
de Whatsapp: Adriane Eloy 
(41) 9 9931-1419 / Eliana 
Boito (41) 9 9613-5171 



ANO 23 - EDIÇÃO 2832  •  19 E 20 DE MAIO DE 2022 | |5

Os impactos da violência sexual, física ou psicológica são imensuráveis, mas 
podem ser amenizados dependendo de como a vítima será acolhida, fique atento 
aos sinais silencio-sos dados pelas vítimas, que podem aparecer com mudanças 
de comportamento repentinas, tristezas inexplicáveis, afastamento das figuras 
de confiança, entre outros.
Em caso de desconfiar que alguma criança ou adolescente passa por alguma 
situação de abuso, tente 
aproximar-se  com 
cautela e sempre 
tranquiliza-la de 
que a culpa é do 
agres-sor, pois algo 
mui to  comum 
n e s s e s  c a s o s é  a 
manipulação psicológica do 
agressor com a vítima para que ela 
sinta-se culpada do abuso.
O dia 18 de maio foi o Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes, o Governo 
Federal lançou uma série de materiais de 
conscientização e novas políticas de prevenção, 
confira pelo Instagram @mdhbrasil.

Zoleide Social Aniversariantes
Mês de combate ao abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescentes 

Maio Laranja

DENÚNCIE!
DISQUE 100

02/05 Rodrigo 
Assumpção

20/05 Lidiane 
Gaida 

Parabéns, Rodrigo! De-
sejo que seu aniversário 
lhe traga uma felicidade 
imensa e que você possa 
realizar todos seus desejos 
nessa nova etapa de vida. 

Felicidades!

Parabéns, Lidiane! 
Que a alegria acom-
panhe você por to-
dos os momentos, 
que Deus continue 
guiando todos os seus 
passos e iluminando 
cada vez mais os seus 
pensamentos. Muitas 

Felicidades!
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Parque Municipal da Gruta do Bacaetava 
completa 22 anos e ganha novo Espaço Cultural

Inverno Solidário Colombense: 
Participe com o Jornal de Colombo 

Dentro das comemorações aos 
22 anos do Parque Municipal da 
Gruta do Bacaetava, a Prefeitura 
de Colombo através Secretaria 
Municipal de Indústria, Comér-
cio, Turismo e Trabalho inau-
gurou na última terça-feira (11), 
um novo espaço cultural neste 
que é um dos principais pontos 

Para ajudar a aquecer 
este que promete ser um 
dos invernos mais rigo-
rosos dos últimos tempos, 
o Jornal de Colombo em 
parceria com a Defesa 
Civil, lança a partir desta 
quinta-feira (19), uma 
campanha que vai promo-
ver ações de arrecadações 
de mantimentos como 

turísticos da cidade. O evento 
marcou o início de uma nova fase 
no Parque com a inauguração do 
Espaço Cultural que vai abrigar 
exposições e eventos. O prefeito 
Helder Lazarotto esteve presente 
na cerimônia de inauguração deste 
espaço, e destacou a importância 
do parque para a cidade e o turis-

mo local
“Parece que foi ontem que inau-
guramos este parque, naquela 
oportunidade nos anos 2000 
estivemos lá, e hoje estamos aqui 
novamente para podermos juntos 
com toda a nossa população poder 
celebrar mais um aniversário, 
deste local que é orgulho para a 
nossa Colombo”, disse o prefeito.
O evento também contou com 
a presença do vice-prefeito Pro-
fessor Alcione, do Secretá-rio da 
pasta Plínio Schimidt, vereadores 
Osmair Possebam e Giovani Stra-
passon, Secretá-rios Municipais e 
diretores da Prefeitura
Já o secretário Plínio, destacou 
os esforços diários para a manu-
tenção e cuidados com o local, 
falando que há naquele local 
um dos maiores presentes que o 
Criador presenteou o Município.

Espaço Cultural

Prefeito Helder Lazarotto 
participa da entrega do 

troféu dos Jogos Escolares
Os alunos do Colégio Estadual 

Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 
no Alto Maracanã, recebe-ram das 
mãos do Prefeito de Colombo, Hel-
der Lazarotto, o troféu de Campeão 
Geral da Fase Municipal dos Jogos 
Escolares de Colombo.

O evento é organizado pela Secre-
taria Municipal de Esporte, Cultu-
ra, Lazer e Juventude, e após dois 
anos parado devido a pandemia de 
covid-19 voltou com tudo trazendo 
disputas emocionantes nos ginásios 
do Guaraituba, Osasco, Rio verde 
e Bosque da Uva, sempre nos 
períodos da manhã e tarde.

Nesta edição, estão inscritas 21 
escolas estaduais, nas modalidades 
de futsal, voleibol, basquetebol, 
handebol, atletismos e xadrez, nas 
categorias masculinas e femininas.

O prefeito Helder Lazarotto para-
benizou a equipe. “Parabéns a estes 
alunos pela dedica-ção e principal-
mente pelo prêmio, desejo muito 
mais sucesso”, disse o prefeito, que 
desta-cou ainda a importância dos 
jogos. “Estimulamos nossos jovens 
a praticarem exercícios físicos, 
e buscar mais qualidade de vida, 
até porque isso ajuda também no 
ensino”, conclui o prefeito.

A Prefeitura realizou uma revita-
lização completa da antiga casa 
que fica dentro do Parque, esta 
reforma possibilitou a implanta-
ção de um novo Espaço Cultural 
que já está abrigando a exposição 
“Natureza da Gruta”, preparada 
pela Bióloga Gabriele Vidolin, 
que trouxe alguns animais taxider-
matizados, sendo uma mostra dos 
animais habitam ou habitaram a 
cidade de Colombo, trazendo uma 
representação da fauna e flora do 
município.
Ainda como parte das comemo-
rações, a servidora municipal 
Doutora Dalva Simone Strapas-
son realizou a palestra com o tema 
“Aquífero Carste”, voltada para 
os Guias de Turismo e servidores 
do Parque.
Algumas novidades ainda estão 
por vir e a nossa Gruta do Bacaeta-
va ficara ainda mais bela a ideia e 
que a casa recém revitalizada sirva 

de loja de souvenirs e aquisição 
de produtos 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, esta-
lagmites e travertinos que formam 
este ponto turismo de Colombo. 
Olocal 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 reali-
zadas somente com agendamento 
antecipado pelo WhatsApp: (41) 
98861-8336. O local fica na 
Rodovia Antonio Gasparin, 120 
– Bacaetava.

roupas, cobertores e até 
mesmo cestas básicas para 
as famílias mais carentes 
do município de Colombo. 
Lembrando que as doações 
devem estar em bom es-
tado de conservação para 
que possa ser entregue a 
aqueles que mais neces-
sitam.
As doações podem ser en-

tregues na sede do Jornal 
de Colombo, na Rua Gua-
temalla – 618, no bairro 
São Gabriel, de segunda 
a sexta das 8 às 18 horas.
Quem não puder levar 

as doações até a sede do 
jornal, pode entrar em con-
tato pelo telefone da nossa 
redação (041) 3606-6055 
(ligação e Whats App), e 
uma equipe da Defesa Ci-
vil Municipal irá até a sua 
residência para recolher as 
doações.
Para a diretora-presiden-

te do Jornal de Colombo, 
Zoleide dos Santos, a ini-
ciativa foi tomada como 
forma de trazer dignida-
de a quem mais precisa. 
“Neste momento nós como 
o principal veículo de 
comunicação da cidade, 
temos o comprometimento 
de usar nosso alcance para 
conscientizar a população 
e auxiliar aqueles que 
mais necessitam”, afirma 
Zoleide.

Siga-nos nas 
             redes sociais
FB/JORNALDECOLOMBO 
                            @JORNALDECOLOMBO
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Exposição na Casa da Cultura relembra dia de luta contra o racismo

Programa “Circo da Cidade” está 
com inscrições abertas para oficinas 

de malabarismo e acrobacias

A Fundação Cultural de Curi-
tiba abriu mais uma temporada 
das oficinas do programa 
“Circo da Cidade”, no bairro 
Alto Boqueirão. A primeira 
aula reuniu crianças e adultos 
interessados em aprender mais 
sobre acrobacia em tecido.

As atividades vão ser reali-
zadas até dezembro deste ano, 
com todas as oficina de forma 
gratuita.As inscrições estão 
abertas para qualquer pessoa 
acima de 8 anos, sem limite de 
idade (crianças, adolescentes, 
adultos e idosos podem partici-
par), com turmas nas segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 9h30 
às 11h50 e das 14h às 16h20 

O projeto é realizado com 
recursos do Programa de Apoio 
e Incentivo à Cultura, da Fun-

No dia de denúncia contra 
o racismo, uma exposição na 
Casa da Cultura, no Centro de 
Colombo, trás uma reflexão 
sobre esta data importante 

dação Cultural e da Prefeitura 
de Curitiba.

Cada aula tem dois profes-
sores, que se revezam nas 
atividades. Além de acrobacia 
em tecido, há oficinas de mala-
barismo e equilíbrio, acrobacias 
de solo e palhaçaria.

 
Serviço
Oficinas no Circo da Cidade
Turmas: segunda, quartas e 

sextas-feiras, da 9h30 às 11h50 
e das 14h às 16h20

Local: Circo da Cidade (Rua 
Benedicto Siqueira Banco  S/
Nº-  Alto Boqueirão)

Idade: a partir de 8 anos
Grátis
Inscrições
Contato: (41) 3287-5307 (ho-

rário comercial)

Museu Oscar Niemeyer abre inscrições 
para mais uma edição do 

“Uma Noite no MON”

Estão abertas as inscrições para 
a nova edição do tradicional pro-
grama do Museu Oscar Nieme-
yer, “Uma Noite no MON”, que 
ficou dois anos suspenso devido 
à pandemia. Haverá apenas 30 
vagas para participar da ação, que 
acontecerá no dia 21 de maio, das 
18h às 22h30.

A atividade é voltada para o 
público infantil, de 8 a 11 anos, 
e será totalmente inspirada na 
exposição “África, expressões 
artísticas de um continente”, em 
cartaz na Sala 4. A mostra reúne 
parte da grandiosa coleção de 
1.700 obras de arte africana doada 
ao MON em 2021.

Nesta edição, a programação 
foi elaborada para ser desenvol-
vida entre a criança e um adulto 

responsável. Ambos participarão 
juntos de todas as atividades, 
criando um ambiente de intera-
ção e conexão. Estão incluídas 
na programação: contação de 
história, oficinas, brincadeiras e 
uma visita mediada à exposição, 
entre outras atividades.

Os ingressos devem ser adqui-
ridos na bilheteria do Museu e 
possuem o valor de R$ 100,00 
por criança, que deverá estar 
acompanhada por um adulto 
responsável.

Sobre o MON
O Museu Oscar Niemeyer 

(MON) é patrimônio estatal 
vinculado à Secretaria de Estado 
da Comunicação Social e da 
Cultura do Paraná. A instituição 

de luta e de lembrança. A 
exposição do Artista Plástico 
Gabriel Tobias, morador do 
bairro Jardim Cesar Augusto, 
mostra sobre a cultura africana 

trazendo entalhes de madeira.
A equipe do Jornal de Colom-

bo bateu um papo com o artista, 
ele conta que a sua inspiração 
vem das suas raízes familia-

res. ”Eu comecei quando era 
pequeno, não na arte africana, 
eu fazia mais bengala , fio para 
religião também, quando eu 
me mudei e vim morar aqui 
(Colombo) eu não estava traba-
lhando, ai comecei procurar a 
arte e gostei, fui procurar quem 
fazia para aprender mais, e hoje 
faço a arte na madeira com arte 
africana”.

O evento prestigiado pelo pre-
sidente da Câmara Vagner da 
Viação, diretora de Cultura Ma-
rinei Vidolin, Coordenadora de 
Igualdade Racial Sara Regina 
da Silva e servidores, foi um 
marco da cultura colombense 
demonstrando que no Dia da 
Abolição da Escravatura, é 
necessário lançar um olhar 
mais amplo sobre os eventos 

comemorativos.
“Destacar, neste dia, que é 

de luta por igualdade racial 
uma exposição de um artista 
tão jovem, que busca sua ins-
piração na ancestralidade, na 
religiosidade do seu povo, e na 
história dos seus antepassados, 
é motivo de orgulhos para todos 
nós colombenses. Só temos a 
agradecer ao artista Gabriel 
Tobias”, disse Marinei Vidolin.

A exposição traz carrancas 
e objetos decorativos e de 
cunho religioso esculpidos em 
madeiras. Segundo Gabriel, 
para a produção da sua arte, ele 
tem inspiração nas religiões de 
matriz africana e se utiliza de 
formões em diversos tamanhos 
e formatos, além de vernizes e 
corantes.

CULTURA

abriga referenciais importantes 
da produção artística nacional e 
internacional nas áreas de artes 
visuais, arquitetura e design, além 
de grandiosas coleções asiática e 
africana. No total, o acervo conta 
com aproximadamente 14 mil 
peças, abrigadas em um espaço 
superior a 35 mil metros quadra-
dos de área construída, sendo 17 
mil metros quadrados de área para 
exposições, o que torna o MON o 
maior museu de arte da América 
Latina. Os principais patrocinado-
res da instituição, empresas que 
acreditam no papel transformador 
da arte e da cultura, são: Copel, 
Sanepar, Grupo Volvo América 
Latina, Vivo, Grupo Focus e 
Moinho Anaconda.

Serviço
“Uma noite no MON”
Dia 21/5, sábado
Horário: das 18h às 22h30
Inscrições: a venda na bilheteria 

do MON – terça a domingo, das 
10h às 18h

Valor: R$ 100 por criança (o 
valor inclui a participação de um 
adulto responsável)

Informações: pelo telefone 
3350-4468 ou na bilheteria do 
MON

Museu Oscar Niemeyer
Rua Marechal Hermes, 999.
Visitação: terça a domingo, das 

10h às 18h
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Última rodada da primeira fase da 13ª Copa 
Jornal de Colombo define os classificados
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Cancha de Areia do Rio Verde é 
revitalizada e entregue a população

Após passar por um período 
de obras, a cancha de areia do 
bairro Rio Verde, foi entregue 
neste final de semana pela Pre-
feitura de Colombo. O evento 
contou com a participação 
do prefeito Helder Lazarotto 
e o Secretario Municipal de 
Esporte, Cultura, Lazer e 
Juventude, José Gotardo, o 
Ratinho de Colombo.

Em entrevista ao Jornal de 
Colombo, o José Gotardo 
disse que está melhoria foi 
possível graças ao empenho 

da SEMEC – Secretaria de 
Esporte, Cultura, Lazer e Ju-
ventude, Secretaria de Meio 
Ambiente e Secretaria de 
Obras e Viação. “Está obra 
era muito aguardada pelos 
moradores aqui da região, pois 
a partir de agora as famílias 
tem um local para se divertir, 
passar momentos agradáveis, 
bater aquela bola com os 
amigos, e isso trás qualidade 
de vida e incentiva a prática 
esportiva”, disse o secretário.
O prefeito Helder Lazarotto, 

disse que este outros espaços 
ficam por muito tempo aban-
donados, e a dificuldade com 
o acúmulo de lixo que trazia 
diversas doenças. “Estamos 
realizando mais esta revi-
talização dentro do nosso 
programa de revitalização de 
todos os espaços esportivos 
é uma alegria, parabenizo a 
toda a nossa equipe, e desejo 
que cada vez mais possamos 
trazer melhorias para o nos-
so município”, afirmou o 
prefeito.

OTICAS_TOPVISION

ÓTICAS & RELOJOARIAS

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

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

Neste domingo (15), foi 
realizado mais uma roda 
dac 13ª Copa Jornal de 
Colombo, uma tarde de 
quatro jogos e de vários 
gols e classificação das 
equipes. Dois jogos foram 
realizados no campo do 
São Sebastião, onde duas 
equipes iniciaram a rodada, 
Guerreiros x Canarinho, 
com a vitória do time Ca-
narinho por 4x1. Os gols 
da vitória do Canarinho 
foram dos jogadores Josafá 
Lourenço, Pedro Henrique, 
Rafael Alves e Rogério. 
Erik foi quem marcou o 
único gol da equipe dos 
Guerreiros.
As equipes do Kombate x 

Itaipu finalizaram os jogos 
no campo São Sebastião, 
com a vitória do time do 
Itaipu por 4x3. Itaipu ven-
ceu com os gols de Cicero 
Amaro, Leonardo Moleta 
e Luiz Philippe marcou 
dois. Já os gols do time do 
Guerreiros foram feitos por 
Thiago Valdeira e Renilson 
Gonçalves marcou dois.
Outros dois jogos foram 

realizados no campo do 
Imperial, onde duas Equi-
pes iniciaram os jogos, 
sendo elas Atitude x Real 
Comunidade, com a vitória 

do time Real Comunidade 
por 4x2. Os gols da vitória 
foram feitos pelos joga-
res, Wesley Skroch, Ryan 
Junior, Octávio Augusto 
e Jhemis. Os dois gols da 
equipe do Atitude foram 
feitos por Anderson Apa-
recido e Diego Teixeira.
Colombense x Rio Verde 

encerram os jogos no cam-
po Imperial, com a vitória 
da equipe do Rio Verde por 
3x0. OS gols da vitória do 
time do Rio Verde foram 
marcados por Thiago Ale-
xandre e Matheus Carvalho 
marcos dois gols.
Foram jogos disputadíssi-

mos e emocionantes, onde 
levou dezenas de torcedo-
res aos estádios.
Agradecemos as equipes 

Atitude e Kombate pela 
participação na Copa Jor-
nal de Colombo.

Confira os classificados 
e confrontos na próxima 
semana:
Colombense x Canarinho
(Campo do Imperial)

Itaipu x Real Comunidade
(Campo do Imperial)

Rio Verde x Guerreiros
(Campo Bola de Ouro)
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Paraná registra mais nove óbitos 
causados pela dengue, diz Sesa

Evento destaca como o 
Paraná é um importante 

pólo de investimento

Eliminar o mosquito da 
dengue é fundamental, assim 
como informações sobre 
como combater a doença  
como ela é adquirida e a forma 
de transmissão para conter 
novos casos. Mesmo com 
ações da Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) em inúmeras 
frentes, a participação da 
população é essencial para 
a eliminação dos criadouros 
do Aedes aegypti, já que a 
maioria está localizada em 
terrenos e residências.

De acordo com o 38º In-
forme Epidemiológico da 
dengue, divulgado nesta ter-
ça-feira (17) pela Sesa, são 
mais nove óbitos no Estado e 
12.440 novos casos, um au-
mento de 28,43% em relação 
aos números do boletim da 
semana anterior. As pessoas 
que morreram residiam em 
Matinhos, Cafelândia, Cas-
cavel, Terra Boa, Loanda, 
Nova Londrina, Maringá, 
To-ledo e Telêmaco Borba. O 
Paraná contabiliza 21 óbitos 
e 150.752 casos notificados, 

Infraestrutura de qualidade, 
posição estratégica, mão de obra 
qualificada e, principalmente, 
diálogo e confiança nas políticas 
públicas estaduais. Esses foram 
alguns dos pontos destacados 
por empresários, executivos e 
dirigentes de entidades do setor 
produtivo como dife-renciais do 
Paraná para atração e manuten-
ção de investimentos privados.

Presentes no evento promovido 
pelo Governo do Estado para 
celebrar R$ 120 bilhões inves-
tidos no Paraná desde 2019, que 
aconteceu na noite da terça-feira 
(17) no Museu Oscar Niemeyer, 
em Curitiba, eles apontaram 
questões como o programa de 
incentivos fiscais e a redução de 
burocracias como instrumentos 
importantes nesse processo.

A boa gestão do Estado durante 
a pandemia de Covid-19 também 
foi imprescindível para, mesmo 
com as restrições, manter os 
investimentos e fechar em alta 
os indicadores econômicos, ao 
mesmo tempo em que atendia 
as questões de saúde pública. 
Com isso, o Paraná terminou 
2021 com a geração recorde de 
empregos, com a criação de mais 
de 172 mil vagas com carteira 
assinada, com crescimento de 
9% na indústria, terceiro melhor 
resultado do País, e com avanço 
de 3,3% no Produto Interno 
Bruto (PIB), o maior desde 2014.

“A gestão do governo foi muito 
boa durante a pandemia, e a 
indústria conseguiu manter sua 
atividade na média, tivemos um 
bom volume na geração de em-

com 56.191 confirmações, 
desde o início do atual período 
sazonal da doença, em agosto 
de 2021.

Dos 380 municípios que 
registraram notificações de 
dengue, 328 confirmaram a 
doença, sendo que em 286 
deles há casos autóctones, ou 
seja, a dengue foi contraída 
no município de residência 
dos pacientes.

Com o objetivo de orientar 
e engajar a população nesse 
combate, a Sesa esclarece as 
principais dúvidas sobre a 
doença:

Como a pessoa reconhece 
o mosquito Aedes aegypti?

Ele apresenta corpo escuro, 
com listras brancas no tronco, 
cabeça e pernas, e tem o há-
bi-to de picar, principalmente 
durante o dia.

Como a população pode 
ajudar?

Evitando a presença de cria-
douros, tanto em casa como 
no local de trabalho e estudo, 
dando destinação adequada 
ao lixo, inservíveis e reci-

pregos, investimentos no período 
e com aumento, inclusive, na ar-
recadação do compulsório pago 
para o sistema Sesi e Senai”, 
afirmou o presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado 
do Paraná (Fi-ep), Carlos Valter. 

Atração de investimentos
 Medidas fiscais mais atrativas, 

como a dilação de prazo e diferi-
mento do recolhimento do ICMS 
para investimentos industriais, 
e outros in-centivos foram de-
terminantes, por exemplo, para 
instalação da Maltaria Campos 
Gerais, que prevê investimento 
de R$ 1,5 bilhão de seis coope-
rativas em Ponta Grossa.

“É fruto de um empenho e visão 
de mercado das cooperativas, 
que coincidiu também com o 
apoio que o Governo do Estado 
está dando para a atração de 
investimentos. De outra forma, 
poderíamos instalar em outro 
estado ou outra região”, afirmou 
o presidente da Cooperativa 
Agrária, Jorge Karl, uma das 
envolvidas no empreendimento.

“Quando avaliamos novos 
investimentos sempre olhamos 
para a infraestrutura e para as 
pessoas, para a formação de 
engenheiros, por exemplo,”, 
disse. “Começamos 2022 com 
tudo, com o a renovação e lança-
mento de três novos modelos de 
veículos. O diálogo e a abertura 
que temos com o Governo do 
Paraná, com muita transparên-
cia, são fatores de-terminantes 
para os nossos investimentos”. 
Concluiu.

Acesso Saúde realiza mais uma edição da campanha 
“Saúde Sem Alergia” em Colombo e Curitiba

O Acesso Saúde irá realizar mais 
uma edição da Campanha Saúde 
Sem Alergia, durante os meses de 
maio e junho, nas unidades da clini-
ca em Curitiba e Colombo. A cam-
panha irá oferecer procedimentos 
de prevenção, combate e controle 

de processos alérgicos e de doenças 
ligadas ao sistema imunológico. De 
acordo com a clinica, o projeto já 
atendeu milhares de pessoas e está 
ajudando a cuidar de pacientes que 
não possuem plano de saúde. "Há 
uma grande dificuldade para as 

cláveis. Eliminar qualquer 
recipiente que possa acumular 
água, por menor que seja, é a 
chave para evitar a prolifera-
ção do mosquito.

Quais os criadouros mais co-
muns do mosquito da dengue?

Pneus, calhas, vasos, pratos 
de vasos, garrafas, caixas 
d’água sem tampa ou com a 
tampa quebrada, latas, lonas 
ou plásticos, ralos, bromélias, 
piscinas sem tratamento, ba-
nheiros em desuso, cisternas 
sem vedação adequada e 
recipientes que possam acu-
mular água.

Uma pessoa infectada pode 
passar a doença para outra?

Não há transmissão por con-
tato direto de um doente ou 
de suas secreções. A pessoa 
também não se contamina 
por meio de fontes de água, 
alimento ou uso de objetos 
pessoais do doente de dengue. 
A transmissão ocorre apenas 
através da picada do mosquito 
infectado.

Quais são os principais sin-
tomas da dengue?

Febre alta (acima de 38,5ºC), 
dores musculares intensas, 
dor ao movimentar os olhos, 
malestar, falta de apetite, 
dor de cabeça e manchas 
vermelhas no corpo. Outros 
sintomas mais graves como 
dor abdominal intensa, vô-
mito persistente, tontura 
(hipotensão), diminuição do 
volume urinário e muito can-
saço também podem ocorrer.  

Veja mais informações em 
dengue.pr.gov.br.

pessoas terem acesso a este serviço 
de forma completa e barata, devido 
ao preço que é praticado no mercado 
e em muitos casos são oferecidos 
apenas um teste, encarecendo a 
possibilidade do paciente passar 
por todas as fases do tratamento", 
afirma o Dr. Sandro Salomão Sar-
noski médico responsável pela ação.

O especialista ainda afirma que o 
programa realiza consultas médicas 
especializadas e levantamento de 
histórico, para uma melhor efeti-
vidade no diagnóstico. Após essa 
etapa é realizado testes alérgicos, 
testes de contato e tratamento. No 
primeiro caso, o laudo é fornecido 
de imediato. Já no teste de contato, 
que é realizado diretamente na 
pele do paciente de forma simples, 
segura e sem dor, o procedimento 
se repete após 48h da primeira 
aplicação e 96h após a segunda e 
só aí um laudo é fornecido.

Comprovada a alergia, a pes-

soa poderá dar continuidade ao 
tratamento, que consiste em pla-
nejamento técnico vacinal, onde 
levará em consideração o histórico 
e o diagnóstico. "O planejamento 
técnico vacinal é um esquema de 
tratamento em que aplicamos a 
imunoterapia para tratamento das 
alergias e melhora na resposta 
imunológica do paciente. A ideia é 
aumentar a imunidade, para que ele 
apresente menos sensibilidade para 
certas substâncias", complementa 
o médico.

Dados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) apontam que 30% 
dos brasileiros possuem alguma 
alergia e, em alguns casos, pode 
até levar à morte. Para agendar uma 
consulta, os interessados devem 
entrar em contato, por telefone, no 
número (41) 3025-3500, ou ainda 
pelo WhatsApp (41) 98701-1225, 
de segunda à sexta, das 9h às 17h, 
e aos sábados, das 8h às 11h.

  Sobre o Acesso Saúde
Sistema nacional de atendimento 

médico e odontológico sem men-
salidade para a população que não 
possui um plano de saúde. Fundada 
em 15 de abril de 2006 na cidade de 
Colombo (PR) estado do Paraná, a 
empresa conta com um portfólio de 
mais de 30 especialidades médicas 
e oferecem mais de 1.200 tipos de 
exames, serviços odontológicos, 
centro de vacinação, psicologia, nu-
trição, fisioterapia, fonoaudiologia 
e tratamentos.

Serviço
Unidade Colombo
Local: R. Pasteur, 147 - Maracanã, 

Colombo – PR
Unidade Curitiba (centro)
Local: Rua Barão do Serro Azul, 

nº 198 , 2º, 3º e 4º andar
Horário: De segunda à sexta-feira 

das 9h às 17h, e aos sábados das 
8h às 11h



| |10 ANO 23 - EDIÇÃO 2832  •  19 E 20 DE MAIO DE 2022 REGIONAL

Fo
to

  –
 E

BC
Fo

to
s –

 D
an

ie
l C

as
te

lla
no

Pontos turísticos usam luzes coloridas em 
prol de causas sociais; veja o cronograma FAS atende 1.304 pessoas 

durante a madrugada mais 
fria do ano em Curitiba

Durante a passagem de uma 
das massas de ar polares mais 
intensas do ano, a Prefeitura 
de Curitiba acolheu entre 
terça-feira (17) e a madru-
gada desta quarta-feira (18) 
1.304 pessoas em situação de 
rua, quando os termômetros 
registraram temperatura mí-
nima perto de zero grau em 
Curitiba. Por causa do vento 
forte a sensação era ainda 
maior, chegando à marca 
negativa. De acordo com a 
Fundação de Ação Social 
(FAS), para atender as pes-
soas em situação de rua que 
procuraram acolhimento ou 
foram encaminhadas pelas 
equipes de abordagem social, 
que percorreram as ruas de 
toda a cidade para oferecer o 
serviço, a FAS, responsável 
pela Ação Inverno – Curitiba 
que Acolhe, abriu 140 vagas 
emergenciais em casas de 
passagem.

Está abertura emergencial 
é sempre adotada quando 
há previsão de temperaturas 
iguais ou menores a 8 graus. 
Ao longo da Ação Inverno, 
a abertura de novas vagas 
atenderá a demanda diária.

Pelo terceiro dia consecuti-
vo, a FAS ampliou o serviço 
de abordagem social com 
ação intensificada, das 18h a 
1h, para localizar e oferecer 
acolhimento às pessoas que 
estavam nas ruas desprote-
gidas. As ações intensifica-
das, já programadas desde a 
semana passada, em função 
de previsão de queda da 

Como forma de conscientização, durante 
os meses de maio e junho, diversos pontos 
turísticos da capital paranaense receberão 
uma iluminação toda especial para destacar 
campanhas de conscientização social. De 
acordo com a Prefeitura de Curitiba, as 
luminárias em tecnologia LED terão cores 
coloridas e vão permitir realçar monumen-
tos e espaços com os tons que representam 
causas relacionadas à saúde, garantia de 
direitos e datas comemorativas, tudo isso 
para deixar os locais ainda mais atrativos.  
Ao todo, ainda de acordo com a Prefeitura, 
serão 67 pontos que receberão a iluminação 
cênica, e que irão usam a dramaticidade 
da luz para destacar os ambientes. Em 11 
desses espaços, os equipamentos oferecem 
opções de cores variadas, dimerização e 
o efeito de destacar com brilho colorido 
a mensagem de cada período.
“Outro benefício da iluminação cênica em 
cor é a valorização das edificações que pre-
servam a história, a cultura e incentivam o 
desenvolvimento do comércio e do turismo 
na cidade”, explica o secretário Municipal 
de Obras, Rodrigo Araújo Rodrigues.
Cronograma
Nesta quinta-feira (19/5), o Dia do Defen-
sor Público acenderá em verde a Estufa do 
Jardim Botânico; Casa da Praça do Japão; 
Portal Santa Felicidade da Manoel Ribas; a 
Praça 29 de Março (Monumento Chafariz) 
e a Praça 19 de Dezembro (Obelisco).
O verde também será a cor que vai iluminar 
de 20 a 25 de maio a Estufa do Jardim 

temperatura, complementam 
o trabalho de abordagem que 
é realizado 24 horas por dia.

“Trabalhamos dia e noite 
para proteger as pessoas em 
situação de rua. Rua não é 
moradia e insistimos para 
oferecer acolhimento e evitar 
o risco de hipotermia que 
existe sempre em que as tem-
peraturas são muito baixas”, 
explica o presidente da FAS, 
Fabiano Vilaruel.

Durante toda a noite e ma-
drugada, a fundação recebeu 
285 solicitações de aborda-
gem a pessoas em situação 
de rua, pela Central 156. 
Considerando mais de um 
pedido para a mesma pessoa, 
as equipes da FAS fizeram 
237 buscas com base nos 
chamados feitos pela popula-
ção. Em 69 delas, as equipes 
estiveram no endereço indi-
cado, mas não havia ninguém 
no local.

Outras 31 abordagens foram 
realizadas a pessoas que es-
tavam nas ruas desprotegidas 
e foram encontradas pelas 
equipes durante a busca ativa.

Com a previsão da continui-
dade do frio, a FAS manterá 
ações intensificadas até este 
sábado (21/5).

A Prefeitura pede a ajuda 
da população para proteger 
as pessoas em situação de 
rua. A orientação é para que 
entrem em contato com a 
Central 156, por telefone, site 
ou pelo aplicativo Curitiba 
156, sempre que avistarem 
alguém nessa condição.

Botânico; Casa da Praça do Japão; Portal 
Santa Felicidade da Manoel Ribas; Praça 
29 de Março e a Praça 19 de Dezem-
bro, pela conscientização da prevenção 
do glaucoma (Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia) e da Doença Celíaca Lei 
n°15.648/2020.
Junho
De 3 e 12 de junho, durante a Semana Bri-
tânica que vai comemorar os 70 anos do rei-
nado da rainha Elisabeth, as cores do azul, 
vermelho e branco, da bandeira do país, 
iluminarão a Estufa do Jardim Botânico; a 
Casa da Praça do Japão; o Parque Náutico; 
as Ruas da Cidadania Pinheirinho, Portão 
e Boqueirão; e o Portal Santa Felicidade, 
na Avenida da Manoel Ribas. Também 
estarão homenageando os britânicos as 
iluminações do Museu Municipal de Arte 
(MuMA); Praça 29 de Março;e Praça 19 
de Dezembro (Obelisco).
Antes de o mês terminar, na noite de 28 
de junho, o Dia Internacional do Orgulho 
LGBTI+ terá as cores do arco-íris ilu-
minando novamente a Estufa do Jardim 
Botânico
Iluminações em cores
1 A 16 DE MAIO: Maio Amarelo Trânsito 
– COR AMARELA
- Estufa do Jardim Botânico
- Casa da Praça do Japão
- Parque Náutico – Torre de Cronome-
tragem
- Ruas da Cidadania: Pinheirinho, Portão 
e Boqueirão

Governo Bolsonaro elabora proposta para 
diminuir FGTS de todos os trabalhadores

- Portal Santa Felicidade da Manoel Ribas
- MuMA – Museu Municipal de Arte
- Praça 29 de Março – Monumento 
Chafariz
- Praça 19 de Dezembro – Obelisco
17 DE MAIO: Dia Internacional de 
Combate a LGBTIfobia – CORES DO 
ARCO-ÍRIS
- Estufa do Jardim Botânico
18 DE MAIO: Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes – COR LARANJA
- Estufa do Jardim Botânico
- Casa da Praça do Japão
- Portal de Santa Felicidade da Manoel 
Ribas
- Rua da Cidadania do Pinheirinho
- Rua da Cidadania do Boqueirão
19 DE MAIO: Dia do Defensor Público 
- COR VERDE
- Estufa do Jardim Botânico
- Casa da Praça do Japão
- Portal Santa Felicidade da Manoel Ribas
- Praça 29 de Março – Monumento 
Chafariz
- Praça 19 de Dezembro – Obelisco
20 A 25 DE MAIO: Campanha 24h pelo 
Glaucoma - COR VERDE
- Estufa do Jardim Botânico
- Casa da Praça do Japão
- Portal Santa Felicidade da Manoel Ribas
- Praça 29 de Março – Monumento 
Chafariz
- Praça 19 de Dezembro – Obelisco
3 DE JUNHO A 12 DE JUNHO -  SE-
MANA BRITÂNICA - CORES AZUL, 
VERMELHA E BRANCA
- Estufa do Jardim Botânico
- Casa da Praça do Japão
- Parque Náutico – Torre de Cronome-
tragem
- Ruas da Cidadania: Pinheirinho, Portão 
e Boqueirão
- Portal Santa Felicidade da Manoel Ribas
- MuMA – Museu Municipal de Arte
- Praça 29 de Março – Monumento Chafariz
- Praça 19 de Dezembro – Obelisco
28 DE JUNHO: Dia Internacional do Or-
gulho LGBTI+– CORES DO ARCO ÍRIS
- Estufa do Jardim Botânico

O governo Jair Bolsonaro 
(PL) estuda uma ampla flexi-
bilização nas regras do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço), sob a justificativa 
de reduzir o custo dos empre-
gadores na contratação.

Em três minutas de MPs (me-

didas provisórias), às quais a 
Folha teve acesso, o Ministério 
da Economia propõe cortar a 
alíquota de contribuição que 
as empresas recolhem sobre o 
salário dos trabalhadores, de 
8% para 2%, e reduzir a multa 
paga em caso de demissão sem 

justa causa, de 40% para 20%.
“A proposta de redução das 

alíquotas das contribuições 
dos serviços sociais autônomos 
não apenas reduzirá o custo da 
contratação de trabalhadores, 
como também contribuirá com 
a geração de novos empregos”, 
diz o texto, que se repete nos 
três documentos.

As medidas foram redigidas 
pela Subsecretaria de Política 
Fiscal da SPE (Secretaria de 
Política Econômica), vincula-
da ao Ministério da Economia.

Um integrante da equipe 
econômica confirmou à repor-
tagem que a proposta está em 
estudo, mas ressaltou que ainda 
não há qualquer decisão final 
sobre o tema. Essa fonte expli-
cou que a tentativa de aliviar 
os encargos trabalhistas é um 
assunto que preocupa a pasta.

Por isso, os técnicos têm tra-
balhado em opções de medidas, 
algumas restritas a grupos de 
trabalhadores ou outras mais 
amplas, como o corte geral das 
alíquotas.

Procurado oficialmente, o 
Ministério da Economia não 
respondeu.

O FGTS é vinculado ao 
Ministério do Trabalho e 
Previdência. Fontes da pasta 
relataram não terem sido 
consultadas sobre a proposta 
e admitem ceticismo com a 
possibilidade de avanço.

Hoje, as empresas precisam 
recolher 8% do salário em 
uma conta individual do FGTS 
em nome do empregado. Esse 
recurso fica no fundo e pode 
ser resgatado em algumas si-
tuações, como compra da casa 
própria ou demissão sem justa 

causa. Mais recentemente, o 
governo autorizou a opção de 
saques anuais, por meio da 
modalidade saque-aniversário, 
mediante adesão do trabalha-
dor.

Se o trabalhador é dispensado 
sem justa causa, ele pode resga-
tar todo o saldo disponível no 
fundo (caso não tenha optado 
pelo saque-aniversário). A em-
presa ainda precisa pagar uma 
multa de 40% sobre o valor 
recebido ao longo do contrato, 
diretamente para o bolso do 
trabalhador.

Ao elaborar as medidas, o 
governo alega que a redução 
da carga tributária “favorece 
o crescimento e o desenvolvi-
mento econômico do país, pois 
auxilia na retomada da ativida-
de econômica, bem como na 
geração de emprego e renda”.
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Motorista perde o controle do veículo e derruba 
um poste no bairro Paloma, em Colombo

Bandidos fortemente armados invadem agência 
da Caixa Econômica do Alto Maracanã

Um grave acidente na 
manhã desta segunda-
-feira (16) deixou parte 
do bairro Paloma, em 
Colombo, sem energia 
elétrica, após um moto-
rista perder o controle 
do veículo e colidir 
contra um poste, na Rua 
Cerro Azul, próximo da 
BR-116 que dá acesso 
a Campina Grande do 
Sul e Curitiba.
A colisão foi tão for-

te que o poste de alta 

Clientes e funcionários da 
agência bancária da Caixa 
Econômica Federal, no 
Alto Maracanã, passaram 
por momentos de terror 

tensão caiu em cima do 
carro e logo após sobre 
a rua. As equipes do 
Siate foram acionadas 
para atender a vítima, 
e também o caminhão 
do Corpo de Bombeiros 
para o isolamento da 
área, pois apresentava 
perigo por conta do 
poste caído, e a Copel 
chegou logo em segui-
da.
Foi necessário também 

a equipe da Polícia 

na tarde desta terça-feira 
(17).l, após bandidos forte-
mente armados invadirem 
a agência por volta das 
13h00. Apesar de toda a 

Coletor de lixo perde pedaço da 
orelha após ser agredido a pauladas 

por morador no Guaraituba

situação ninguém ficou 
ferido, e os bandidos con-
seguiram fugir e levaram 
uma arma de um vigilante 
e uma quantia em dinheiro.

Um coletor de lixo identifi-
cado como Wesley Bassani, 
de 21 anos, foi brutalmente 
e covardemente agredido a 
pauladas por um morador re-
voltado, e acabou perdendo 
um pedaço da própria orelha. 
O caso aconteceu no bairro 
Guaraituba, em Colombo, 
na Região Metropolitana de 
Curitiba.
Em uma postagem nas re-

des sociais, a namorada do 
rapaz relatou que quando 
Wesley foi recolher algumas 
sacolas de lixo que estavam 
na calçada, à sacola acabou 
rasgando com o peso dos 
materiais que estavam dentro 
dela, logo em seguida um 
morador que não foi identi-
ficado se revoltou e acabou 
primeiramente agredindo o 
coletor verbalmente.

Ainda conforme a posta-
gem da namorada do jovem, 
quando o coletor tentou 
retirar o lixo que ficou espa-
lhado pelo local, o morador 
totalmente descontrolado já 
armado com um pedaço de 
madeira acabou atingindo 
Wesley com uma paulada, 
com a pancada o jovem 
acabou tendo um pedaço da 
orelha decepada.
“Um cara como esse merece 

apodrecer na cadeia, meu na-
morado estava apenas fazendo 
o seu trabalho e infelizmente 
teve o seu caminho cruzado 
por um agressor como esse!” 
diz trecho da postagem.
O Siate foi acionado e o 

jovem foi encaminhado ao 
Hospital, agora a delegacia 
do Alto Maracanã investiga 
o caso.

O veículo usado na fuga 
pelos bandidos foi encon-
trado alguns quilômetros 
depois, na Rua Newton, no 
bairro Guarani, a cerca de 
três quadras do local. Um 
vídeo obtido pelo Jornal 
de Colombo mostra o 
momento da fuga dos as-
saltantes. O Ford Fiesta foi 
localizado pela PM à 700 
metros ele foi periciado e 
depois guinchado.
Uma cliente que estava 

dentro da agência relatou 
ao Jornal de Colombo 
os momentos de terror 
vividos dentro do banco. 
“Eles chegaram aqui na 
frente já mandando todo 
mundo se deitar, eles esta-
vam agitados e pediram a 
todo o tempo dinheiro, eu 
fiquei com muito medo e 
em silêncio até porque as 
armas eram muito gran-
des”, relatou a vítima que 
não quis se identificar. Um 
dos suspeitos, segundo tes-
temunhas, não estava en-

capuzado. Não se sabe se 
os bandidos conseguiram 
levar dinheiro da agência.
Imediatamente, essa tes-

temunha l igou para a 
polícia por meio do 190 e 
se afastou do local, com 
medo. Em pouco mais de 
dez minutos, o trio fugiu.
Ao invadirem a agência 

os assaltantes quebraram 
um vidro utilizando pe-
dras.
Logo após fugirem, clien-

tes passaram mal com a 
situação e precisam de 
atendimento médico.
Equipes da Polícia Mi-

litar estiveram no local 
para atender a ocorrên-
cia, e equipes da Polícia 
Federal foram acionadas 
para avaliar as câmeras de 
segurança.
No local aonde o veículo 

foi encontrado, as equipes 
tiraram digitais além de 
pertences como uma co-
berta que pode ser utilizada 
para esconder os rostos.

Militar, pois segundo a 
vítima relatou que bateu 
no poste após desviar de 
um outro veículo que 
vinha na contra mão.
A vítima de aproxima-

damente 19 anos teve 
ferimentos moderados, 
e foi encaminhado para 
o hospital do Angelina 
Caron.
Quem passava de veí-

culo pelo local teve que 
voltar e fazer outro tipo 
de contorno.
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Um rapaz de aproximada-
mente 30 anos morreu após ser 
atropelado por uma motocicleta. 
Ocorreu no inicio da noite deste 
domingo (15), quando a vítima 
tentava atravessar a pista da Linha 
Verde no sentido Pinheirinho / 
Colombo e logo foi atingido pela 
moto que trafegava pelo local. 
O impacto foi tão grande que 
o homem foi arremessado para 
debaixo de um veículo Hyundai, 
que também passava pelo local. 
Logo em seguida, o homem aca-
bou sendo atropelado novamente.

As equipes do Corpo de Bom-
beiros foram acionados para o 
local, foram ágil no deslocamen-

Fo
to

 –
 D

éb
or

a 
Re

na
ue

r/
C

W
B 

N
ot

íc
ia

sFo
to

 –
 E

du
ar

do
 T

ab
or

da

Mulher morre atropelada após 
ser atingida por um carro na 

BR-116, na Vila Zumbi

Homem morre atropelado após ser 
atingido por moto e carro na Linha Verde

to, porém na chegada a vítima já 
estava em óbito. O homem mor-
reu logo após o atropelamento. 
O motociclista que atropelou o 
homem teve ferimentos leves 
com a colisão.

De acordo com o sargento 
Frelix, do Corpo de Bombeiros, 
a situação no local do acidente 
ficou mais delicada quando vários 
motoristas que passavam pela 
rodovia perderam a paciência 
com o engarrafamento. Além 
disso, algumas pessoas que esta-
vam de passagem pela rodovia, 
também se aproximaram do local 
do acidente para ver o que tinha 
acontecido.

Uma mulher morreu após ser 
atropelada por um carro, na 
BR-116, no bairro vila Zumbi, 
Colombo, região metropolitana 
de Curitiba, ocorreu na noite 
desta segunda-feira (16). Se-
-gundo moradores a vítima ti-
nha aproximadamente 42 anos, 
e era conhecida como Mara, e 
morava na região. O motorista 
permaneceu no local, e não 

tinha sinais de embriaguez.
As equipes do Siate foram 

acionadas para ver se a mulher 
ainda tinha sinais de vida, che-
gando no local apenas consta-
taram o óbito. Foi necessário 
o apoio caminhão do Corpo de 
Bombeiros, pois como o caso 
aconteceu em uma rodovia 
muito movimentada, foi neces-
sário sinalização reforçada para 

evitar outros acidentes, e teve 
um congestionamento de 4km.

A Polícia Rodoviária Federal 
e a concessionaria da Arteris 
Litoral Sul chegaram logo em 
seguida no local, e isolaram a 
área até a chegada do Institu-
to Medico Legal de Curitiba 
(IML) e da Perícia Científica.

Segundo testemunhas, a víti-
ma (Mara), tinha costume de 
pedir comida em residências 
da Vila Zumbi, porém era uma 
pessoa muito querida ali na 
região.

“Hoje ela foi até a minha re-
sidência, pediu comida, e oque 
chamou a atenção é que ela 
também pediu açúcar dizendo 
que queria adoçar a vida”, rela-
tou Verônica, muito comovida.

E continuou dizendo, “A Mara 
era uma pessoa muito boa, gentil 
e animada, não dá para acreditar 
que ela foi desta forma trágica.”

A Polícia Civil encontrava-se 
no local, e investiga o caso.

POLICIAL
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Homem é encontrado dentro de córrego em 
Curitiba e morte pode ter sido causada pelo frio

Moradores da região do bairro 
Orleans, em Curitiba, se as-
sustaram ao se deparar com 
um corpo de um homem de 
aproximadamente 60 anos, 
ainda sem identificação, 
encontrado morto dentro de 
um córrego, na manhã desta 
quarta-feira (18). Ele passa 
na Rua da Pedreira.
Testemunhas que localizaram 
o corpo imediatamente acio-
naram a Polícia Militar que 
foi até o local, e constatou 

que o homem não tinha mais 
sinais vitais. De acordo com a 
PM como não havia sinais de 
violência ou ferimentos causa-
dos por outro tipo de situação, 
como atropelamento, a polícia 
acredita que está possa ter sido 
a primeira morte causada por 
conta das baixas temperaturas 
em Curitiba nesta manhã, que 
chegaram a 5 graus.
“Em princípio, não tinha ne-
nhuma marca de violência, 
nem nada que mostrasse que 

fosse um acidente de trânsito. 
Tinha algumas garrafas de 
bebida no local, mas não dá 
pra precisar se eram do senhor 
ou não, pode ser que estivesse 
alcoolizado e caído”, diz o te-
nente Bueno, do 12º Batalhão 
da Polícia Militar.
O homem estava sem camisa e 
havia uma mochila próxima ao 
corpo, com algumas rou-pas 
dentro, mas, segundo o tenen-
te, não é possível confirmar se 
pertence ao homem.

Aberto o prazo para o registro de chapas para eleição da nova Diretoria e Conselhos – Biênio 2022 
– 2024, da Associação Comercial, Industrial, Agronegócio e Serviços de Colombo – ACIC

Conforme disposto no Estatuto Social da ACIC, no período de 20/05/2022 à 20/06/2022, receberemos as 
inscrições de registro de chapa para nova Diretoria, Conselho Deliberativo e Fiscal da Associação Co-
mercial, Industrial, Agronegócio e Serviços de Colombo. Os associados que queiram participar, deverão 
realizar as inscrições de suas chapas dentro do prazo acima, somente na secretaria da ACIC Sede, sito 
à Rua José Antônio Zem, 204 – Jardim Arapongas – Colombo/PR, em horário comercial de segunda a 
sexta-feira, onde se encontram os formulários próprios. A Diretoria é constituída por 01(um) Presidente 
e no mínimo 05 (cinco) Vice-Presidentes. O Conselho Deliberativo é constituído por 01 (um) Presidente 
e no mínimo 04 (quatro) Conselheiros. O Conselho Fiscal é constituído por 03 (três) membros titulares 
e 03 (três) membros suplentes. O Conselho Superior é constituído pelos ex-presidentes da Associação, 
independente de convocação e aceitação, pelo Presidente atual e seus 02 (dois) primeiros Vice-presidentes. 
Todos os componentes da chapa obrigatoriamente deverão ter a sede de suas empresas localizadas em 
Colombo/PR, está deverá estar admitida ao quadro social da ACIC há mais de 120 (cento e vinte) dias e 
encontrar-se com suas mensalidades associativas em dia. Dúvidas sobre as inscrições, entrar em contato 
pelo telefone (41) 3621-3177.

PEDIDO DE LP
Plasti Santos Recuperação de 
Materiais PláticosEireli, CNPJ 
27.714.992/0001-75, torna público 
que está requerendo ao Instituto 
de Água e Terra, a LP para Re-
cuperação de materiaisplásticos, 
localizada a Rua Ana Rosenente 
Trevisan, 487, São Dimas, Colom-
bo, CEP 83411-160 João Alexandre 
do Santos Proprietário

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

A INDÚSTRIA DE MÁQUINAS 
PARA PANIFICAÇÃO PRO-
GRESSO LTDA torna público que 
irá requerer ao IAT a Renovação 
da LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para Fabricação de máquinas e 
equipamentos para indústria de 
alimentos, bebidas e fumo, peças 
e acessórios situada Travessa Vila 
Real no 118,
Santa Terezinha – Colombo – PR.

IVANILDA FIDELIS 83889671934, 
CNPJ 29.002.479/0001-87, torna 
público que requereu ao Instituto 
Água e Terra - IAT a Licença Prévia, 
para atividade de coleta, triagem e 
comercialização de resíduos reci-
cláveis á Rua Buenos Aires, 1182, 
Monza, Colombo, Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

A INDÚSTRIA DE MAQUINAS 
PARA PANIFICAÇAO PRO-
GRESSO LTDA torna público que 
recebeu do IAT a RENOVAÇÃAO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
no178783-R2-validade 06/04/2022 
para Fabricação de máquinas e 
equipamentos para indústria de 
alimentos, bebidas e fumo, peças 
e acessórios situada Travessa Vila 
Real no 118, Santa Terezinha – 
Colombo – PR.
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A cidade de Campo 
Largo, região metropoli-
tana de Curitiba, recebeu 
nesta terça-feira (17) o 
comboio da Saúde. A ação 
da Secretaria de Estado 
da Saúde, foi realizado 
para consultas e exames 
pré-operatórios para cirur-
gias de catarata e pterígio, 
pelo menos 120 pacientes 
devem ser cadastrados 
pelo município e zerar a 
fila pelos procedimentos.

A ideia do mutirão 
é acelerar os exames e 
consultas que antecedem 
a cirurgia oftalmológica, 
ofertando atendimento 
regionalizado e descen-
tralizado. A estratégia ga-
rante um encaminhamento 
mais ágil, possibilitando 
a diminuição das filas de 
espera por cirurgias ele-
tivas no Paraná. Em todo 
o Estado, mais de 20 mil 
pessoas aguardam estes 
procedimentos.
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Campanha “Aquece Paraná” é lançada pelo governo

Paraná tem tendência de alta 
nas ofertas de vagas de emprego

Campo Largo recebe comboio da saúde 
para acelerar cirurgias oftalmológicas

“O comboio é uma 
estratégia que está sendo 
multiplicada em alguns 
municípios, beneficiando 
principalmente a terceira 
idade, garantindo inclusão 
e dignidade para nossos 
idosos, vindo ao encon-
tro com a regionalização 
da saúde e ofertando 
atendimento próximo da 
casa das pessoas”, disse 
o secretário de Estado da 
Saúde, César Neves.

O mutirão, iniciado na 
última quinta-feira (12) 
em Ibiporã, deve percor-
rer outros municípios nas 
próximas semanas. Ao 
todo, deverão ser realiza-
das ainda este ano cerca 
de 5,8 mil cirurgias de 
catarata e pterígio no Pa-
raná, num investimento de 
mais de R$ 10,3 milhões 
do Governo do Estado. O 
recurso é uma iniciativa à 
parte do programa Opera 
Paraná, que já garantiu R$ 

O Governo do Estado iniciou 
a terceira edição da campanha 

Para quem está desemprega-
do, e corre atrás de oportunidade 
de emprego, o Paraná está com 
diversas oportunidades para a 
população. De acordo com infor-
mações do Governo do Paraná, 
as Agências do Trabalhador 
do Estado iniciaram a semana 
com 10.254 vagas nos postos 
avançados. A maior parte das 
oportunidades é para operador de 
telemarketing ativo e receptivo, 
com 985 oportunidades. Também 
estão disponíveis 567 vagas para 
alimentador de linha de produção.

1.641 vagas são para a re-
gião metropolitana de Curitiba. 
O maior número de ofertas é 
para operador de telemarketing 
receptivo (225), auxiliar de linha 
de produção (105), assistente 
administrativo (88) e operador 
de telemarketing ativo e recep-
tivo (64).

Também há oportunidades de 
emprego no Interior, com desta-
que para as regionais de Toledo 
(1.631), Umuarama (1.229) e 
Cascavel (1.090). Na região de 
Toledo, o maior número de vagas 
é para auxiliar de linha de produ-
ção, abatedor de aves, abatedor 
de porco e pedreiro. Apenas para 
auxiliar de linha de produção a 
oferta é de 313 vagas.

“Aquece Paraná 2022’, a popu-
lação que se encontra em vul-

Em Umuarama, há oportuni-
dades para auxiliar de linha de 
produção (692 vagas) e também 
para alimentador de linha de 
produção, tapeceiro de móveis e 
trabalhador na cultura de cana-
-de-açúcar.

Entre as 1.090 vagas de 
Cascavel, destaque para auxiliar 
de linha de produção, com 502 
vagas; magarefe (corte e bene-
ficiamento de bovinos, porcos 
e aves), com 80; professor de 
séries iniciais, com 37; e safrista 
(trabalhador para o período de 
safra), com 25.

As Agências do Trabalhador 
do Estado também estão inter-
mediando vagas para comércio e 
serviços, com trabalho para ven-
dedor e atendente de lanchonete; 
e na agricultura, com chamados 
para trabalhadores das culturas 
de maçã e cana-de-açúcar e 
safristas.

Atendimento
Os interessados devem bus-

car orientações entrando em 
contato com a unidade de seu 
município. Para evitar aglomera-
ção, a sugestão é para que o aten-
dimento seja feito com horário 
marcado. O agendamento deve 
ser feito no site da Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho.

150 milhões para cirurgias 
eletivas.

O prefeito de Cam-
po Largo, Maurício Ri-
vabem, disse que este 
trabalho demonstra res-
peito e inclusão por essas 
pessoas que agora estão 
tendo uma oportunidade 
única de saírem com outro 
olhar. “Agradecemos ao 
Governo do Estado por 
confiar em Campo Largo 
não só para essa ação, mas 
em vários outros investi-
mentos”, disse.

Visita
 Ainda nesta terça-feira, 

Neves visitou as instala-
ções do hospital Médicos 
de Olhos acompanhado 
pelo médico Hamilton 
Moreira. A unidade foi 
credenciada por meio do 
edital Sesa nº 30/2022 
para atender a demanda 
de cirurgias de catarata 
de toda a Macrorregião 
Leste, que inclui Campo 
Largo e outros 92 muni-
cípios.

Presenças
Participaram da ação 

o prefeito de Almirante 
Tamandaré e presidente do 
Consórcio Metropolitano 
de Saúde do Paraná (Co-
mesp), Gerson Colodel; 
a secretária municipal de 
Saúde de Campo Largo, 
Danielle Cristine Fedalto; 
o diretor de Gestão em 
Saúde da Sesa, Vinícius 
Filipak, além de servido-
res e colaboradores muni-
cipais e estaduais.

nerabilidade social, terão mais 
conforto e dignidade durante 

os dias de baixa temperatura. A 
data de início e das arrecadações 
de cobertores e roupas iniciou 
nesta terça-feira (17)

O foco da campanha é a doa-
ção de cobertores, mas roupa de 
inverno nova ou em bom estado 
de uso também será aceita. Os 
itens podem ser levados até os 
quartéis do Corpo de Bombei-
ros e escritórios regionais da 
Secretaria de Justiça, Família 
e Trabalho espalhados pelo 
por todo o estado do Paraná ou 
por meio do aplicativo Paraná 
Solidário, que conecta o doador 
com as instituições. 

Os municípios com o menor 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do chamado 
“Corredor do Frio”, que englo-
ba o Sudoeste, o Centro-Sul, a 
Região Metropolitana de Curi-
tiba e o Litoral, terão prioridade 
no recebimento das doações.

“Se cada um de nós ajudar 
com pouco, certamente faremos 

a diferença”, convida a supe-
rintendente de Ação Solidária 
do Paraná, Cristina Ricordi. 
“Mais um inverno rigoroso está 
chegando e neste momento o 
papel da ação solidária é trazer 
mais carinho e conforto para as 
famílias que vivem em situação 
de vulnerabilidade. Esta ajuda 
é imprescindível para permi-
tir que diversos paranaenses 
mantenham sua dignidade”, 
completa Cristina.

Para conferir mais informa-
ções e os endereços dos pontos 
de coleta em cada município, é 
só acessar o site da campanha 
www.aqueceparana.pr.gov.br. 
A arrecadação vai até 28 de 
junho. 

A realização é do Gover-
no do Estado, por meio da 
Superintendência Geral de 
Ação Solidária. A Secretaria 
de Comunicação Social e da 
Cultura e a Defesa Civil ajudam 
a organizar a campanha.
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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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Sanepar orienta como proteger 
o hidrômetro em dias de frio

A temperatura está abaixan-
do cada vez mais, e a onda de 
frio é tensa, e está sendo sen-
tida pelos paranaenses. Neste 

mês de maio antecipa também 
a necessidade de alguns cui-
dados com o hidrômetro.As 
baixas temperaturas podem 

provocar o congelamento da 
água na tubulação e até romper 
os equipamentos que fazem a 
medição do consumo de água.
De acordo com o Sistema de 
Tecnologia e Monitoramento 
Ambiental do Paraná (Si-
mepar), a predominância de 
uma massa de ar polar sobre 
o Estado continua baixando 
as temperaturas em muitas 
cidades, inclusive com possi-
bilidade de geada e de chuva 
congelada no Sul paranaense.
As baixas temperaturas podem 
provocar o congelamento da 
água na tubulação e até romper 
os equipamentos que fazem 
a medição do consumo de 
água.Por isso, a Companhia 

de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) orienta seus clientes 
a tomarem algumas precau-
ções para que o hidrômetro 
não seja danificado, evitando 
transtornos como vazamen-
tos, desabastecimento ou 
a necessidade de troca do 
equipamento.A proteção do 
hidrômetro pode ser feita de 
forma bem simples, com uso 
de caixa de papelão, plástico, 
lona, madeira ou outros tipos 
de materiais que impeçam o 
acúmulo de gelo sobre o ele e 
o encanamento exposto, desde 
que não fiquem em contato 
direto com a estrutura.O mate-
rial deve ser de fácil remoção 
para que o leiturista possa 

fazer a medição do consumo.
Segundo o Simepar, o frio 
deve continuar intenso nos 
próximos dias, apresentando 
maior probabilidade de geadas 
na sexta-feira e no sábado (20 
e 21). Para esta quarta-feira 
(18), está prevista temperatura 
mínima de 1ºC em Telêmaco 
Borba. Em Ponta Grossa, 
Castro, Irati, Inácio Martins, 
Palmas, Guarapuava, União 
da Vitória e Jacarezinho, a 
mínima prevista é de 2ºC. 
Em Londrina, Apucarana, Pi-
nhão e Laranjeiras do Sul, os 
termômetros devem registrar 
temperatura mínima de 3ºC, e 
de 4ºC em Curitiba, Maringá, 
Cascavel e Pato Branco.

Senai Paraná está com vagas 
abertas para cursos gratuitos em 

várias cidades do estado
Veterinários e técnicos são nomeados 
e aprovados no concurso da Adapar

Por meio do Decreto 11.109 
, foram nomeados nesta 
terça-feira (17) 25 médicos 
veterinários e 13 técnicos de 
manejo e meio ambiente para 
exercerem suas funções na 
Agência de Defesa Agrope-
cuária do Paraná (Adapar). 
Também foi divulgado o 
Edital 001/2022 , dando 
início ao Processo Seletivo 
Simplificado (PSS) para a 
contratação de mais 34 téc-

O Senai Paraná está com inscri-
ções abertas para cursos gratuitos 
de aperfeiçoamento profissional 
em pacote Office, informática e 
fundamentos da cibersegurança.

As oportunidades estão dispo-
níveis para pessoas a partir de 14 
anos e com ensino fundamental 
completo. As inscrições vão até 23 
de maio.

Nos três cursos, segundo o Senai, 
são mais 250 vagas organizadas 
entre as seguintes unidades:

Cascavel, CIC e Portão (Curitiba), 
Paranaguá

Pinhais e Afonso Pena (São José nicos agrícolas.
O documento de nomeação 

leva a assinatura do gover-
nador Carlos Massa Ratinho 
Junior; do secretário da Agri-
cultura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara; do chefe 
da Casa Civil, João Carlos 
Ortega; e do secretário da Ad-
ministração e da Previdência, 
Elisandro Pires Frigo. Os 
nomeados foram aprovados 
no concurso realizado em 12 

dos Pinhais)
Cibersegurança (Ponta Grossa)

Aulas
O Senai destaca que as datas para 

as aulas iniciarem variam conforme 
área desejada. As turmas iniciam 
nos dias 23, 24 e 25 de maio, com 
término entre 27 de maio e 7 de 
junho.

As aulas serão ministradas ao vivo, 
por meio da plataforma Microsoft 
Teams, sempre das 13h30 às 17h30.

Todas as informações, como 
critérios para seleção das vagas e 
formulário para inscrições, podem 
ser verificadas no site.

de setembro do ano passado.
“A contratação de novos 

profissionais era um com-
promisso nosso com a so-
ciedade paranaense, com a 
classe produtiva e com os 
servidores da Adapar para 
reforçar a rede de vigilância 
sanitária e termos bom traba-
lho preventivo em relação à 
febre aftosa e para o combate 
de outras doenças”, afirmou 
Ortigara. “Um compromisso 
assumido é um compromisso 
honrado”.

Além disso, as contratações 
faziam parte das conversas 
com o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento e com a Organização 
Mundial de Saúde Animal 
(OIE). “É mais uma sinaliza-
ção importante e necessária 
de que levamos muito a sério 
a defesa agropecuária no 
Estado”, disse o presidente 
da Adapar, Otamir Cesar 
Martins.

ANÚNCIE 
AQUI!

(41)3606-6055
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