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Sirlene Coluciuc inaugura novo espaço com 
especialização em visagismo em Colombo

Ela está de volta, uma das cabeleireiras mais conhecidas de Colombo retorna com as suas atividades em um 
novo espaço muito mais moderno e aconchegante. Sirlene Coluciuc é visagista e cabeleireira há mais de 30 anos, 
ela recebeu o Jornal de Colombo para um bate-papo em seu novo espaço no bairro Santa Tereza. Página 04
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Prefeitura de Colombo anuncia novos 
valores do IPTU com descontos históricos

De acordo com a 
Prefeitura os valores 
dos descontos põem 
chegar até a 15% para 
pagamento a vista, 
este é o segundo ano 
seguido que o execu-
tivo municipal aplica 
estes descontos na 
cidade. O imposto 
também pode ser 
dividido em duas 
vezes com 10% de 
desconto e 5% em 
até três parcelas. O 
executivo ressaltou 
que essas vantagens 
são válidas apenas 
para parcela míni-
ma de R$100,00 e o 
IPTU também pode 
ser parcelado em até 
seis vezes, porém 
sem desconto.
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Aonde vamos parar? Está é a primeira 
pergunta que eu faço nesta minha 
reflexão da semana, e a segunda que 
faço é, de quem é a culpa?
Os brasileiros estão passando por 
momentos de extrema dificuldade, 
e não estou falando da pandemia, e 
sim da fome, da miséria, da estrutura 
básica para que a nossa população 
possa sobreviver. A dona de casa que 
vai ao supermercado já nem sabe mais 
o que comprar o motorista do Uber 
que anda todos os dias pelas ruas já 
está até desistindo de trabalhar devido 
ao valor da gasolina, está tudo caro, 
está tudo insuportável, ai eu volto a 
perguntar, de quem é a culpa
O jogo do empurra pra lá, empurra pra 
cá é tão grande que chega a ser piada, 
é o governo federal dizendo que já 
fez o que pode, e diz que a culpa é 
do governo estadual, já o estadual diz 
que é do federal, e no meio de tudo 
isso está quem? O povo brasileiro, 
acreditando em dias melhores e 
fazendo deste país um lugar melhor 
para se viver na medida do possível.
O Brasil é um dos países onde o 
imposto domina, e principalmente é 
o pais onde se tem mais impostos no 
mundo, você sabia que tivemos que 
trabalhar até agora o mês de maio 
apenas para pagar impostos? É isso 
mesmo caro leitor, tudo o que você 
conquistou até agora foi para pagar 
os impostos, mas e ai cadê o retorno 
necessário que devemos ter e que 
está em nossa constituição? Vimos 
milhares e milhares de reais escorrer 
ralo abaixo com casos de corrupção, 
malas e malas de notas nas mãos 
daqueles que simplesmente deveriam 
estar nos defendendo.
Por isso eu queria deixar a minha 
reflexão, olhem mais para o nosso 
povo que tanto sofre, porque é este 
povo que faz este país crescer, e não 
vocês.
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EDITORIAL A poesia é uma arte

Aquele é o Tibúrcio.

ARTIGO

ARTIGO

A poesia é necessária. Há quem 
ache que não, que se pode viver 
sem ela, mas que pensa assim 
vai enfrentar uma vida mais dura 
e sem cores. Em evento literário 
recente, um dos poetas, antes de 
dizer o seu poema, fez questão 
de falar com o público. E disse 
de sua incursão por uma escola, 
onde havia "ensinado" poesia 
aos estudantes. Mais adiante, 
outro acadêmico, no seu discur-
so, dizia, entre outras coisas, que 
"poesia e ensino se repelem, se 
excomungam".

Atentei para as duas afirmações 
contrárias, porque a segunda não 
foi proposital em oposição à pri-
meira. O discurso do segundo 
poeta e acadêmico já estava es-
crito, quando o primeiro falou.

E a verdade é que o segundo 
tem razão. Poesia não se ensina. 
Poesia é um dom, é uma coi-
sa nata, nós exteriorizamos ou 
não essa ânsia de transformar 
emoções, sensibilidade e lirismo 

Tibúrcio é daquelas pessoas 
que acredita não ser responsável 
pelas coisas erradas que aconte-

em palavras. Poesia é alma, é 
coração. É claro que a prática - 
escrever, escrever muito e escre-
ver sempre - e a leitura, fazem 
com que possamos consolidar 
nosso estilo, melhorar nosso 
fazer poético. Mas não devemos 
ter a pretensão de querer ensinar 
poesia. Até porque cada poeta 
tem a sua marca, a sua cosmov-
isão, o seu estilo. Podemos, sim, 
incentivar a produção, incutir o 
gosto pela leitura, fazer a poesia 
chegar a todos os olhos, ouvidos 
e corações, pois ela torna o ser 
humano mais humano.

Se "ensinássemos" alguém 
a escrever poesia, estaríamos 
transferindo a nossa maneira de 
sentir e ver o mundo para outra 
pessoa, estaríamos imprimindo 
nosso estilo na produção de out-
ra pessoa, o que não é justo nem 
honesto. O que devemos fazer é 
incentivar aqueles que já desco-
briram que são poetas, apoiar, 
apreciar, avaliar e valorizar a 

cem a si mesmo. 
A culpa é sempre dos outros! 
Igual aquela história do sujeito 

que flagrou a mulher com outro 
homem no sofá da sala e culpou 
o sofá, jogando-o fora, ou então 
o camarada que recebeu uma 
carta com notícias ruins e cul-
pou o carteiro. 

Tibúrcio também tem essa ma-
nia de achar que tudo de ruim 
ou errado que acontece com ele 
é consequência das atitudes dos 
outros. Nunca dele mesmo.

 É formado em contabilidade, 
mas não consegue parar em es-
critório algum, já que toda vez 
que faz algum cálculo errado, 
joga a culpa em algum colega. 
Porém, é claro que a verdade 
vem à tona, mas Tibúrcio não 
admite seus erros, e sempre aca-
ba demitido por justa causa. 

Trabalhou como caixa de su-
permercado, errou o troco de um 

Rodrigo Alves de Carvalho nasceu em 
Jacutinga (MG). Jornalista, escritor e 
poeta possui diversos prêmios literários 
em vários estados e participação em im-
portantes coletâneas de poesia, contos e 
crônicas. Em 2018 lançou seu primeiro 
livro individual intitulado “Contos Col-
hidos” pela editora Clube de Autores.

Luiz Carlos Amorim
Fundador e presidente do Gru-
po Literário A Ilha em SC, com 
41 anos de atividades e editor das 
Edições A Ilha, que publicam a re-
vista Suplemento Literário A Ilha, a 
revista ESCRITORES DO BRASIL 
e mais de 100 livros editados. Eleito 
Personalidade Literária de 2011 
pela Academia Catarinense de Let-
ras e Artes. Ocupante da cadeira 19 
da Academia Sul Brasileira de Let-
ras. Editor do portal Prosa, Poesia 
& Cia.

cliente, voltando uma quantia a 
mais, o próprio cliente, ao per-
ceber o dinheiro a mais que re-
cebera voltou ao caixa para de-
volver a quantia, mas Tibúrcio 
alegou que jamais cometera tal 
equivoco e que o cliente estava 
querendo o prejudicar. Ao ser 
constatado que realmente seu 
caixa estava com falta daquela 
quantia, foi demitido. Saiu cul-
pando o embalador. 

Colocou um anúncio procu-
rando emprego numa página do 
Facebook, mas escreveu: “tenho 
esperiência em técnicas con-
tábeis. Faço também seu impos-
to de renda”.  

Ao ser corrigido por outros 
usuários da página, que o certo 
seria experiência e não esperiên-
cia, culpou primeiramente o cor-
retor hortográfico, mas, quando 
disseram que era ortográfico, 
culpou o Aurélio. 

sua poesia.
Porque ser poeta é ver através 

das coisas, é ver mais além, é 
ver o que os outros não veem. 
Ser poeta é olhar e ver, como 
já disse Cecília Meirelles. Ou 
somos poetas ou não somos. A 
poesia flui, não precisamos ar-
rancá-la.

É claro que nem todos que 
pensam que escrevem poesia 
são poetas, mas isto é assun-
to para outra discussão. Acho 
que mais importante do que 
tentarmos arrancar um poema 
de quem não é poeta é mostrar 
a poesia a todos, em todos os 
lugares, levar a poesia de to-
dos os modos possíveis - seja 
ela escrita em qualquer suporte 
ou declamada e gravada em 
qualquer mídia, para que quem 
não a conhece passe a con-
hecê-la e descubra se gosta dela 
ou não. Assim estaremos fazen-
do novos leitores e popularizan-
do a poesia.

Foi despejado da quitinete 
que morava por falta de pag-
amento, já que o dinheiro do 
aluguel dos últimos três meses, 
gastou em jogos e culpava a 
Caixa Economia Federal por 
nunca ter ganhado, alegando 
que os sorteios da Mega Sena 
eram fraudadas e já sabiam 
quem seriam os premiados. 

Está agora morando embaixo 
do viaduto na saída da cidade. 
O lugar não é muito con-
fortável. Culpa do engenheiro 
que fez a ponte muito aberta e 
propensa a goteiras em época 
chuvosa, segundo Tibúrcio. 

E mesmo com toda des-
graceira que acometera sua 
vida pelas suas equivocadas 
atitudes e escolhas, Tibúrcio 
mantém-se firme no propósi-
to de não admitir seus erros, 
culpando sempre os outros por 
suas mazelas.

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

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIM-
PLIFICADA

MAP DEDETIZADORA LTDA. CNPJ: 07.874.611/0001-08 torna público que 
requereu ao IAP, a Renovação de Licença Simplificada para a prestação de 
serviços de Imunização, controle de pragas urbanas e limpeza e desinfecção de 
caixas d’água implantada na Rua Reynaldo Cavalli, 481, Osasco, Colombo-PR.

Súmula de Recebimento de Licença 
de Operação
Pesque e Pague Sitio do Zé LTDA, 
torna público que recebeu do IAT, a 
Licença de Operação, com validade 
de 12/06/2012 para a atividade de 
Piscicultura, localizado na Rua 
Maximiniano Betinardi, n°380, 
bairro Roseira, Colombo/PR.

Súmula de Requerimento da Re-
novação de Licença de Operação.
Pesque e Pague Sitio do Zé LTDA, 
torna público que requereu ao IAT, a 
renovação de Licença de Operação, 
para a atividade de Piscicultura, 
localizado no endereço Rua Ma-
ximiniano Betinardi, n°380, bairro 
Roseira, Colombo/PR.
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Prefeitura de Colombo anuncia novos 
valores do IPTU com descontos históricos

A Prefeitura Municipal de 
Colombo anunciou nesta se-
mana que pelo segundo ano 
consecutivo os moradores 
terão o maior desconto da 
história para o pagamento à 
vista do Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU. 
Neste ano, de acordo com 
a Prefeitura, o contribuinte 
terá 15% de desconto em 
parcela única para paga-
mento até o dia 15 de julho. 
Ainda segundo a Prefeitura, 
o imposto também pode 
ser dividido em duas vezes 
com 10% de desconto e 
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CMEI Maria Magdalena Chiquim 
Pavin é inaugurado para oferecer 

educação em tempo integral

Foi inaugurado na última 
quarta-feira (25), o novo 
Centro Municipal de Educa-
ção Infantil Maria Magdale-
na Chiquim Pavin, o evento 
contou com a presença do 
prefeito Helder Lazarotto, 
do vice-prefeito e secretário 
Municipal de Educação, 
professor Alcione, servi-
dores e autoridades locais.
O novo CMEI passou por 

melhorias na infraestru-
tura e segurança. Dentre 
as obras que foram reali-
zadas está à adequação na 
segurança, instalação dos 
castelos d’água, sistema 
de prevenção de incêndio e 
contratação de mobiliário 
sob medida para cozinha 
e pintura da fachada, área 
externa, muros e grades.
As atividades deste novo 

espaço foram iniciadas no 
mês de maio, para atender 
estudantes de oito turmas 
do 1º ano e sete turmas de 
Infantil 5 remanejados da 

Por causa do aumento nos 
casos de doenças respiratórias, 

Unidade de Saúde do Jd. 
Fátima abrirá aos sábados

A Prefeitura Municipal 
de Colombo, através da 
Secretaria Municipal de 
Saúde informa que devido 
ao aumento no número de 
casos de síndromes res-
piratórias causadas prin-
cipalmente pelas baixas 
temperaturas, e também 
devido ao aumento no nú-
mero de casos confirmados 
de covid-19, a Secretaria 
de Saúde abrirá a partir de 
agora, para atendimento 
nos finais de semana, a 
Unidade Básica de Saúde 

do Fátima.
A medida visa suprir a ne-

cessidade de atendimento 
na rede pública de saúde 
devido a quantidade de 
procuras principalmente 
na UPA do Maracanã.
A Unidade de Saúde do Jd. 

Fátima passará a atender 
das 07h da manhã até ás 
19h00, sempre aos sábados 
e domingos.

Serviço:
UBS Jardim Fátima
Rua Ana Neri, 61

Escola Municipal Padre 
Durval Secchi, que está pas-
sando por obras de reforma 
geral em sua infraestrutura 
pelo Programa Bem MAIS 
Educação.
De acordo com a prefeitura, 

em 2023 o espaço irá atender 
cerca de 500 alunos, que 
serão divididos em 20 salas, 
com 10 turmas de Infantil 4 
e 10 turmas de Infantil 5. A 
estrutura da unidade ainda 
conta com quatro banheiros 
infantis, sendo dois femini-
nos e dois masculinos, uma 
secretaria com sala de espe-
ra, duas salas de coordena-
ção, uma sala de direção, três 
salas de professores sendo 
uma com copa, um arquivo 
morto, uma mecanografia, 
um depósito de materiais 
de expediente, uma sala de 
serviços, uma enfermaria, 
dois pátios cobertos, uma la-
vanderia, um refeitório, uma 
cozinha, uma despensa, uma 
biblioteca, um laboratório de 

informática, uma brinquedo-
teca, um auditório, uma sala 
de arte e dança, uma quadra 
de areia e parquinho externo.
Para o prefeito Helder La-

zarotto, a Educação nunca 
recebeu tantos investimen-
tos como atualmente. “Mais 
de 70 instituições em obras 
na infraestrutura, um mo-
mento histórico em nossa 
cidade. E vamos fazer muito 
mais, para promover o bem 
estar das famílias colom-
benses”.
Já para o vice-prefeito e se-

cretário Municipal de Edu-
cação, Professor Alcione, a 
nova unidade de ensino irá 
atender muitas famílias da 
região. “Neste ano, o aten-
dimento será para algumas 
turmas da Escola Municipal 
Padre Durval Secchi, duran-
te o período que a mesma 
se encontra em obras. Mas 
para o próximo ano, serão 
500 alunos atendidos na 
instituição”.

5% em até três parcelas. 
O executivo ressaltou que 
essas vantagens são válidas 
apenas para parcela mínima 
de R$100,00 e o IPTU tam-
bém pode ser parcelado em 
até seis vezes, porém sem 
desconto. 
Os carnês começarão a 

ser enviados pelos Correios 
à população na primeira 
quinzena de junho, mas o 
contribuinte já pode efetuar 
o pagamento através do site 
da Prefeitura pelo endereço 
www.colombo.pr.gov.br. 
Para o prefeito Helder La-

zarotto, a decisão de repetir 
o maior desconto da história 
leva em consideração a re-
tomada da economia e uma 
forma de ajudar as famílias 
em um momento delicado 
pós-pandemia. “Este for-
mato funcionou muito bem 
ano passado e decidimos 
repetir este ano. Ao mesmo 
tempo em que priorizamos 
uma forma de beneficiar o 
contribuinte num momento 
delicado da economia, a 
população obteve um bene-
fício inédito e significativo, 
disse o prefeito.
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Sirlene Coluciuc inaugura novo espaço com 
especialização em visagismo em Colombo

Ela está de volta, uma das cabelei-
reiras mais conhecidas de Colombo 
retorna com as suas atividades em 
um novo espaço muito mais moder-
no e aconchegante. Sirlene Coluciuc 
é visagista e cabeleireira há mais 
de 30 anos, ela recebeu o Jornal de 
Colombo para um bate-papo em seu 
novo espaço no bairro Santa Tereza.

Jornal de Colombo: Há quanto 
tempo você mora em Colombo, e 
porque você escolheu está terra 
para poder realizar o seu desejo?

Sirlene Coluciuc: “Eu moro em 
Colombo já faz 26 anos, e tudo 
começou com uma portinha na 
Rodovia da Uva, fiquei com este 
espaço por cerca de 20 anos, lá 
vivi vários momentos e pude me 
apaixonar cada vez mais pela minha 
profissão. Depois de um tempo eu 
vendi este espaço e me mudei para 
Curitiba fiquei lá por oito anos, ai 
veio à pandemia, tudo ficou mais 
difícil até que eu parei para pensar 
que eu tinha muitas clientes aqui na 
cidade, eu vou montar aqui neste 

espaço, porque se eu sou conhecida 
aqui em Colombo não o porquê 
sair daqui”. 

Sirlene foi se aperfeiçoar em São 
Paulo, onde participou de cursos 
para trazer ainda mais novidades 
para as suas clientes, ela conta que 
abriu um espaço em Curitiba, mas 
viu que a sua vida profissional é aqui 
em Colombo. 

Ela ainda contou que durante a 
pandemia ficou imaginando como 
seriam os salões, e viu que suas 
clientes voltaram para mudar e 
para conversar tem um tempo com 
qualidade e segurança

Agora Sirlene trás uma novidade, a 
terapia capilar, que é um tratamento 
estético que tem como objetivo tratar 
o couro cabeludo e manter a saúde 
e a beleza do cabelo. Por meio do 
controle do PH dessa região do cor-
po, é possível combater a queda e a 
quebra dos fios, assim como evitar a 
seborreia e o excesso de oleosidade. 
Sirlene também vai trazer como no-
vidade o seu trabalho como visagista 
que é a técnica de criar uma imagem 
personalizada através da análise do 
rosto e dos princípios da linguagem 
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LabKosp inaugura sua primeira unidade 
em Colombo nesta sexta-feira (3)

A cidade de Colombo recebe 
mais um grande empreendi-
mento na região do Alto Mara-
canã. O Laboratório de Análises 
Clínicas LabKosop Medicina 
Diagnóstica irá inaugurar mais 
uma unidade no próximo dia 
03 de junho! Desta vez para 
facilitar o acesso dos moradores 
de Colombo aos serviços ofere-
cidos pelo Laboratório, que já 
está há mais de 38 anos atuando 
dentro do Hospital Angelina 
Caron, em Campina Grande 
do Sul. O laboratório conta 
com mais de 1.300 exames de 
diversos tipos.

No Paraná, o LabKosop é 
a referência em atendimento 
laboratorial para a Central 
de Transplantes do Estado e, 
conseqüentemente, para os 
pacientes de transplante de 
órgãos. Fundado em 1983 pelo 

Parte de uma casa desaba após 
temporal no bairro Paloma

Parte de uma casa desabou após as 
fortes chuvas que atingiram a região 
de Colombo, na madrugada do 
último domingo (29), na Rua Ron-
cador, no bairro Paloma. O fundo 
da residência onde a moradora tra-
balhava no momento da tempestade 
despencou de uma altura de cerca 
de 10 metros e atingiu uma obra ao 
lado, que pode ter sido responsável 
pelo desabamento. A residência foi 
interditada pela Defesa Civil já que 
o local está com algumas trincas e 
rachaduras e pode cair mais partes.

De acordo com a moradora da 
casa, a situação aconteceu por volta 
das 23 horas, ela contou ao Jornal 
de Colombo que por pouco não se 
tornou vítima grave ou até mesmo 
fatal neste desabamento. “Fazia 20 
minutos que eu saí lá de trás e de 
repente eu ouvi um barulho muito 
forte, eu até achei que seria lá na 
minha garagem, mas quando eu 
fui ver a parede já estava caindo, 
foi um susto muito grande porque 
eu poderia nem estar aqui”, contou 
a moradora.

O coordenador da Defesa Civil de 
Colombo, Moreira, disse ao Jornal 
de Colombo que no local atrás da 

casa está sendo feita uma obra, e que 
a equipe da Defesa Civil vistoriou 
a região dias antes do temporal.

Moreira também disse que as 
equipes receberam cerca de 5 cha-
mados para ajuda após o temporal 
que caiu na cidade, e orientou 
os moradores que precisem de 
algum ajuda como lona ou outros 
suprimentos devem procurar os 
Cras da cidade ou ligar para a De-
fesa Civil municipal pelo telefone 
98845-8121.

De acordo com o Simepar, a cida-
de de Colombo registrou cerca de 
150 milímetros de chuva em apenas 
24 horas. A cidade está com alerta 
laranja para tempestades durante 
toda esta semana.

Houve vários transtornos causa-
dos pela chuva forte, como alaga-
mentos em diversas ruas e avenidas, 
a água invadiu algumas casas e 
lojas em bairros como São Gabriel, 
Maracanã, Paloma e Guaraituba.

As equipes da Secretaria Mu-
nicipal de Obras da Prefeitura de 
Colombo passaram a segunda-feira 
(30) realizando manutenções e 
desobstruindo as galerias de água 
pluvial.

Dr.Caboracy Kosop, o espaço se 
tornou referência no tratamento 
dos pacientes que procuram o 
Hospital Angelina Caron.

Na nova unidade o morador 
de Colombo poderá encontrar 
diversos exames entre eles: 
Hemograma, HIV, Glicose, 
Colesterol, Parcial de Urina, 
Hormônios, Beta HCG, Teste 
de Sexagem Fetal, Teste de in-
tolerância a lactose (genético), 
Painel alimentar de 200 tipos de 
alimentos alergênicos, Exame 
Toxicológico, Teste de Paterni-
dade, RTC PR para COVID e 
outros vírus respiratórios como 
Influenza A e B, Adenovírus 
entre outros.

O LabKosop também conta 
com uma ampla experiência 
com coleta de exames infantis, 
em um espaço especial, as crian-
ças recebem todo cuidado e 

carinho que elas merecem, prin-
cipalmente para não ficarem 
com medo na hora da realização 
dos exames. As crianças ainda 
ganham pirulitos e o certificado 
de coragem!

Entre os serviços oferecidos o 
laboratório também possui uma 
unidade de coleta móvel, que vai 
até onde o paciente desejar para 
coletar os seus exames, conta 
com alta tecnologia de coleta, 
o famoso escalpe ultratouch, 
que minimiza em até 90% a dor 
do momento da coleta, e aceita 
praticamente todos os convê-
nios de saúde. No YouTube o 
laboratório possui um canal 
com muitos conteúdos interes-
santes, como "Os riscos do auto 
teste para covid", "Como é feito 
o teste de Paternidade?", "Será 
que seu colesterol está alto?", 
"Tudo sobre o exame toxicoló-
gico", dentro outros mais de 50 
conteúdos exclusivos.

Serviço:
LabKosop Medicina Diagnós-

tica- Colombo
Inauguração no dia 03 de 

junho, às 10h00
Rua Newton, 18, ao lado do 

Supermercado Agricer e da 
Estrada da Ribeira

Saiba mais em www.labkosop.
com.br, siga nas redes sociais 
em @labkosop

Para agendar seus exames en-
vie whats app para 99992-0252 
ou ligue para 4042-6275

visual (harmonia e estética), utilizan-
do a maquiagem, corte, coloração 
do cabelo, sobrancelha e tudo que 
compõe o rosto.

JC: E porque você quer trazer 
esta novidade para este espaço?

Sirlene: “Porque o visagismo é 
uma arte, ela cuida de você, cuida 
das pessoas, porque não é só chegar 
ao salão, cortar o cabelo e pronto, 
pra fazer isso tem muitos por ai, 
hoje o meu tratamento aqui neste 
espaço é para tratar das minhas 
clientes como se elas fossem únicas. 
Quando ela chegar aqui ela vai ser 
bem recebida, e principalmente eu 
vou ouvi-lá, para depois mostrar 
para ela tudo o que ela precisa fazer 
para se sentir mais bela, com um 
cuidado que ela merece”.

JC: O que este novo espaço vai 
trazer de diferente dos outros?

Sirlene: “Aqui vai ser um espaço 
onde eu possa me sentir mais a von-
tade do que eu ter que me deslocar 
para lugares mais distantes e perder 
tempo e energia para atender as mi-
nhas clientes, então pensando nisso 
eu resolvi mudar radicalmente, e o 
público aqui da minha região merece 

um espaço como este, de qualidade, 
com um atendimento humanizado 
e pensado exclusivamente no meu 
cliente, então eu sinto que eu tenho 
como se fosse um dever com a minha 
Colombo em trazer esta novidade”.

Sirlene também disse que para 
esta novidade acontecer, o espaço 
irá atender apenas com hora mar-
cada para que ela possa dedicar 
um tempo especialmente para cada 
cliente. “Eu não quero que as minhas 
clientes cheguem aqui e recebam um 
trabalho com pressa, sem dedicação, 
eu quero poder olhar cada caso, 
pensar em cada detalhe e princi-
palmente me entregar por inteiro.

JC: Qual a sua visão de futuro 
com este novo negócio?

Sirlene: O meu objetivo é trazer 
o melhor, a terapia capilar é uma 
necessidade de muitas mulheres 
após um dia de estresse ela pode en-
contrar aqui um espaço de conexão, 
de relaxamento e principalmente de 
renovação de energia

A inauguração do novo espaço 
está prevista para acontecer no mês 
de Junho, e o Jornal de Colombo irá 
trazer todos os detalhes.
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Márcia Maria 
28/ 05

Alessandra Bonfim Leopoldo 26/05

Parabéns Már-
cia, minha sobri-
nha querida! Que 
seus desejos não 
sejam apenas so-
nhos, mas fontes 
de esperança e 
que todos eles se 
realizem. Feliz 

aniversário!

No sábado (28) tive o 
prazer de compartilhar 
de um momento muito 
especial com a minha 
amiga, Alessandra! 
Que comemorou seu 
aniversário em grande 
estilo, com uma festa 
havaiana em alto mar  
em Antonina, idealizada 
por nossa grande amiga 

Isabelle Ferreira.
Uma festa linda, 

muito animada em 
meio a vários amigos e 
familiares, estava tudo 

perfeito.
A você Alessandra, 

quero desejar saúde, 
felicidades e muito 

sucesso! 
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Secretaria de Meio Ambiente realiza ação 
de limpeza de rio com alunos de Colombo

Guaraituba recebe mais uma etapa do 
programa “Colombo Mais Limpa”

O bairro Guaraituba rece-
beu neste final de semana 
mais uma edição do progra-
ma “Colombo Mais Limpa”, 
que é desenvolvido pela 
secretaria do Meio Ambiente 
em parceria com a Secretaria 
de Obras Públicas.

Durante o mutirão, o prefei-
to Helder Lazarotto, destacou 
a importância do programa. 
“Estamos deixando a nossa 
cidade ainda mais bonita, e 
principalmente mais cuida-
da, o objetivo deste programa 

Interligação de rede pode 
afetar abastecimento de água 

no Bairro Curitibano
A Sanepar informa que na 

quinta-feira (2) fará interli-
gação de rede em Colombo, 
que pode afetar o abasteci-
mento de água no Bairro 
Curitibano.
O serviço será feito das 8h 

às 16h, e a normalização do 
abastecimento está prevista 
para ocorrer até as 20 horas.
Clientes que possuem 

caixa-d’água domiciliar 
podem não ser afetados 
pelo desabastecimento. De 
acordo com a Associação 
Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT), cada imóvel 
deve ter caixa-d’água com 
capacidade para atender as 
necessidades dos moradores 

por pelo menos 24 horas. 
A Sanepar sugere que cada 
imóvel tenha uma caixa-
-d’água de pelo menos 500 
litros.
A orientação é evitar des-

perdícios. A Sanepar conta 
com a colaboração de todos!
O Serviço de Atendimento 

ao Cliente Sanepar é feito 
pelo telefone 0800 200 0115, 
que funciona 24 horas. Ao 
ligar, tenha em mãos a conta 
de água ou o número de sua 
matrícula.
Para esta e outras informa-

ções utilize o aplicativo para 
celular Sanepar Mobile ou 
acesse sempre o site da Sa-
nepar: www.sanepar.com.br.

Uma ação realizada pela Pre-
feitura de Colombo, através das 
secretarias de Meio Ambiente 
e de Educação, que contou 
com o apoio de alunos da rede 
municipal de ensino, e com 
membros da comunidade local, 
participaram nesta manhã de 
sábado (28), de uma ação para 
a limpeza do rio das Pombas,  
que fica localizado atrás da 
Escola Municipal Padre Jones 
João Tibolla, no Jardim Cristina 
III, no Guaraituba.
De acordo com a secretaria, 

o trabalho faz parte do cro-
nograma desenvolvido em 
comemoração ao dia Mundial 
do Meio Ambiente, que será 
comemorado no próximo dia 04 
de julho, no Parque do Palmital, 
onde será realizado um evento 
em alusão a data.
As atividades foram coordena-
das pelas equipes do Departa-
mento de Educação Ambiental 
da cidade. Os alunos puderam 
recolher lixos e objetos deixa-
dos pela população ao longo do 
leito do rio.

é retirar das ruas tudo aquilo 
que não poderia estar ali, e 
evitar em dias de chuva mais 
intensa algum programa 
maior”, afirmou o prefeito. 
Também estiveram presentes 
o vice, Professor Alcione e o 
secretário de Meio Ambien-
te, José Vicente de Lima, que 
acompanharam o início dos 
trabalhos.

As ações executadas no 
bairro foram varrição, visto-
rias nas residências para pre-
venção a dengue, educação 

ambiental, saúde e guarda 
responsável nas escolas, 
fiscalização de recicladores, 
fiscalização de lotes vazios, 
coleta de galhos, coleta de 
pneus, pilhas, baterias e ele-
trônicos, coleta de resíduos 

volumosos (sofás, madeiras 
e móveis usados).

As atividades realizadas 
pela Secretaria de Meio Am-
biente com o apoio da Saúde 
e Obras se estenderão durante 
toda a semana na região do 
Guaraituba

Siga-nos nas 
       redes sociais
FB/JORNALDECOLOMBO 
        @JORNALDECOLOMBO OTICAS_TOPVISION

ÓTICAS & RELOJOARIAS

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

Loja 2 - Rua Pref. Pio Alberti, 555 - Osasco
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Museu Casa Alfredo Andersen celebra a memória de Maria Bueno

Exposição fotográfica no MIS-
PR marca o retorno de família 
Weiss ao Palácio da Liberdade 
O Palácio da Liberdade, que hoje é 

sede do Museu da Imagem e do Som 
do Paraná (MIS-PR), abre as portas 
para dois descendentes da família 
Weiss, a primeira a habitar o local. A 
partir desta quinta (26/05), os visitan-
tes poderão conhecer duas exposições 
dos fotógrafos Mario Alfredo Weiss e 
Marcelo Weiss, respectivamente filho 
e bisneto de Leopoldo Ignácio Weiss e 
EzolinaEzaura Carneiro Weiss, casal 
que foi durante 10 anos proprietário 
da atual sede do MIS.

Apesar de ser engenheiro, não foi 
Leopoldo o responsável pela constru-
ção do Palácio da Liberdade. O enge-
nheiro de origem italiana e amigo da 
família Weiss, Ernesto Guaita, acabou 
ficando com a incumbência e, entre os 
anos de 1870 e 1880, trabalhou para 
colocar a edificação de pé. Assim 
como as demais obras de Guaita, o 
palácio apresenta uma arquitetura 
eclética, com elementos neoclássicos, 
simetrias e traços greco-romanos. 
Seu porte monumental expressa um 
caráter arquitetônico presente, na 
época, apenas nas edificações mais 
nobres da cidade.

O casarão ganhou o nome de Palá-
cio da Liberdade após ser adquirido 
pela Fazenda Nacional, em 1890, 
para ser a primeira sede oficial do 
Governo do Estado do Paraná. O 
edifício permaneceu como sede do 
governo do Estado durante 48 anos, 

dando lugar à Secretaria do Interior 
e Justiça por mais 30 anos. Em 1989, 
a edificação se tornou oficialmente a 
sede do MIS-PR. A instituição agora 
vai abrigar a exposição "Expressões 
da Casa da Liberdade", com a mostra 
dupla: Dignidade e Brazilian Way 
of Life. 

Para a diretora do MIS-PR, Mirele 
Camargo, abrigar as duas exposições 
é uma importante contribuição com 
a valorização permanente da cultura. 
“Para além da feliz coincidência de 
termos dois herdeiros da família 
Weiss não apenas interessados em 
fotografia, como também sendo bons 
fotógrafos, é um prazer e uma honra 
poder abrigar esse olhar tão humano 
aqui na Casa da Liberdade”, afirma 
Camargo. 

Abertura da exposição 
A abertura da exposição está previs-

ta para a próxima quinta-feira (26), às 
18h, e vai contar com a apresentação 
do “Guitarras na Unespar”, projeto de 
extensão que é fruto da parceria entre 
a Universidade Estadual do Paraná 
(UNESPAR), Escola de Música e 
Belas Artes do Paraná (EMBAP) e 
a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
da UFPR (PROEC). A banda será 
composta pelos guitarristas Eduardo 
Lobo, Maicon Cardoso e Wesley Gar-
cia; pelo contrabaixista, Pat Garcia e 
pelo baterista, Pablo Garcia. 

Exposição do artista Juarez 
Machado inaugura no MON

A exposição comemorativa 
“Juarez Machado – Volta ao 
Mundo em 80 Anos”, que será 
inaugurada no Museu Oscar 
Niemeyer no dia 2 de junho, 
apresenta a obra de um dos 
mais representativos e im-
portantes artistas brasileiros.

O multiartista catarinense 
Juarez Machado tem sua his-
tória ligada a Curitiba, para 
onde se mudou no início dos 
anos 1960 para estudar na Es-
cola de Música e Belas Artes 
do Paraná. Ele completou 80 
anos em 2021.

A exposição reúne 166 obras 

em diversos suportes: pintu-
ra, desenhos, fotos, escultura 
e instalação. A coletânea 
abrange desde o início da 
carreira do pintor na capital 
paranaense até sua fase in-
ternacional com a mudança 
para Paris, em 1986 — pas-
sando pelos períodos no Rio 
de Janeiro, onde se destacou 
também como ilustrador, 
cenógrafo para televisão e 
teatro, figurinista, escultor 
e cartunista, entre outros 
ofícios criativos. A curadoria 
é de Edson Busch Machado.
“Lúdica e poética como 

Museu Casa Alfredo Andersen, ganha 
uma exposição de uma figura ícone do 
imaginário curitibano, de Maria Bueno 
que celebra em sua memória. . A mostra 
“Maria Bueno e tantas outras” propõe 
um diálogo entre o retrato que o próprio 
Andersen pintou de Maria Bueno com 
apropriações de seis artistas da Capital. 
A mostra abre no Museu neste sábado 
(28), às 11h.

Os artistas convidados para produzir 
obras que remetem à Maria Bueno foram 
André Malinski (in memorian), Clau-
dia Lara, Giovana Casagrande, Leila 
Alberti, Rafael Codognoto e Emerson 
Persona, que também assina a curadoria.

“Essa reunião discute como os artistas 

reagem à Maria Bueno. Não é uma 
exposição que vai tratar de uma Maria 
Bueno em particular”, afirma Persona.

As "outras tantas" do título da expo-
sição se referem às outras Marias que 
foram retratadas por Alfredo Andersen 
ao longo de sua prolífica carreira. Além 
de Maria Bueno, o visitante poderá ver 
os quadros Maria Josepha de França 
Pimpão, Maria Amélia D'Assumpção, 
Maria Dias de Paiva e Maria Café.

“É muito significativo para o Museu 
Alfredo Andersen falar e representar 
aspectos da vida de Maria Bueno, uma 
paranaense que é tão íntima de todos os 
curitibanos”, diz Luiz Gustavo Vidal, 
diretor do MCAA. “A exposição apre-

senta várias interpretações de grandes 
artistas locais sobre o personagem, o 
ícone”, acrescenta.

Maria Bueno
 Assassinada por seu companheiro, 

um enciumado soldado raso, no final do 
século XIX, Maria Bueno é nominada 
de “mulher de vida fácil” a santa. A 
ideia de Maria Bueno foi aos poucos 
sendo reapropriada pela cultura desde 
o assassinato de reputação, com acusa-
ções de prostituição, até a "beatificação 
popular", com ritos de devoção em sua 
honra que acontecem em seu túmulo 
no Dia de Finados. Como pouco se 
sabia sobre ela, qualquer narrativa era 
provável e reproduzida.

“Essa exposição abre uma série de 
atividades sobre ela e o interessante 
na sua vida é justamente que nós não 
sabemos nada dela. A única certeza que 
temos é que a lenda Maria Bueno foi 
vítima de homicídio, sendo a primeira 
vítima de feminicídio retratada nos 
jornais da época. O motivo, a história 
que cerca sua vida e a relação com o 
soldado que a matou são totalmente 
incertas”, afirma Vidal.

“Até mesmo a forma como ela é 
retratada postumamente pelo Alfredo 
Andersen são representações diferentes 
das descrições de como seria Maria 
Bueno de fato. Uma mulher negra, essa 
é a questão”, completa.

CULTURA

tudo o que Juarez Macha-
do produz, a mostra per-
corre com interatividade 
diferentes décadas, estilos, 
localidades, materiais, téc-
nicas, mídias e vertentes 
artísticas”, afirma a diretora-
-presidente do Museu Oscar 
Niemeyer (MON), Juliana 
Vosnika. “Artista com obra 
no acervo, ele escreve agora 
o seu nome definitivamente 
na história do MON, num 
importante momento em 
que completa 20 anos e se 
consolida entre os principais 
museus da América Latina”, 
comenta.

Serviço
Exposição “Juarez Macha-

do – Volta ao Mundo em 80 
Anos”
De 2 de junho a 18 de se-

tembro de 2022
Sala 3
Museu Oscar Niemeyer 

(R. Marechal Hermes, 999), 
(41) 3350-4400. De terça a 
domingo, das 10h às 17h30 
(permanência até 18h). R$ 
30 e R$ 15 (meia-entrada). 
Toda quarta-feira, entrada 
gratuita.
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Inscrições para participar das oficinas 
culturais de Colombo estão abertas

Estão abertas as inscrições para 
novas oficinas culturais que são 
realizadas pela Prefeitura de Co-
lombo através do Departamento 
de Cultura da Secretaria Munici-
pal de Esportes, Cultura, Lazer 
e Juventude, as novas oficinas 
culturais serão realizadas no mês 
de Junho e que estão com as ins-
crições abertas.

Viabilizadas através do edital da 
Lei Aldir Blanc que foi criada para 
apoiar a classe artística durante a 
pandemia, as oficinas culturais 
já beneficiaram 152 artistas co-
lombenses.

Além de um socorro financeiro 
aos artistas durante a pandemia, 
este edital gerou para o município 
237 oficinas, 23 shows, livros, 
pesquisas, inventários e vários 
outros produtos Culturais nas 
áreas de teatro, música, dançam 
cinema, artes plásticas, artesa-
nato, artes visuais, produções de 
conteúdos áudio visuais como 
cinema, oficinas de formação na 
área cultural, entre outros.

Espalhadas em vários pontos da 
cidade, as oficinas acontecerão 
nas Escolas, CMEI’s, Ginásios 
de Esportes, CEU das Artes, Bi-
bliotecas, Museu, Casa da Cultura, 
Centros de Convivências e outros 
espaços alternativos.

Nos links estão todas as in-
formações sobre os cursos e as 
respectivas fichas de inscrições. 
Destacando que são cursos vol-
tados à população colombense.

Oficinas
Música
Improvisação musical do Blues 
ao Rock Roll
Dias 31/05 a 05/07 – Serão 06 
aulas, que acontecerão às 3ªf, das 

Morre Hortêncio Aleir 
Schneider, secretário interino 

de Agricultura e Abastecimento

Morreu na última quinta-feira 
(26) o secretário interino de 
Agricultura e Abastecimento 
de Colombo, Hortêncio Aleir 
Schneider, vítima de um infarto 
fulminante.  

Nas redes sociais diversas 

autoridades prestaram homena-
gem ao secretário que realizou 
um excelente trabalho para a 
cidade, umas destas homena-
gens foram feitas pelo prefeito 
de Colombo, Helder Lazarotto. 
“Lamentamos profundamente o 
falecimento nesta quinta-feira, 
do nosso secretário interino, 
agradecemos imensamente pelo 
trabalho dedicado com tanto 
afinco pela agricultura da nossa 
Colombo. Nossas condolências 
à todos os familiares e colegas 
de trabalho. Descanse ao lado 
do Pai.”, disse o prefeito.

O Jornal de Colombo presta 
toda a solidariedade à família 
e desejamos para todos neste 
momento de luto, também 
agradecemos em nome da dire-
tora-presidente Zoleide Santos, 
ao trabalho prestado pelo secre-
tário Hortêncio Aleir Schneider, 
e lamentamos profundamente 
pela perda.

19h às 22h – Escola de Música 
e Cidadania de Colombo – FA-
MCOL – R. Rua cascavel 221 
– Guaraituba
Livros Artesanais
Turma 1: Dias 31/05 e 07/06 na 
Biblioteca da Sede das 14H às 
16H – Rua R. Francisco Camargo, 
124 – Centro.
Turma 2: Dias 06/06 e 13/06 das 
14h às 16h no CEU das Artes – R. 
Manoel Vicente Machado – Jd. 
Eucalipto.
Turma 3: Dias 08/06 e 15/06 das 
19h às 21h na Associação Ana 
Rosa – Rua do Curió 93 – Bairro 
Ana Rosa
Prof. Daiane Pereira”
Pontilhismo
Voltada para crianças de 6 a 9 anos.
Turma 1: Dia 01/06 das 14h às 
15h – Projeto da Sede Rua Ve-
nâncio Trevisan, 319 – Centro 
de Colombo
Turma 2: Dia 06/06 das 14h às 
15h – Projeto Jd. Curitibano – 
R. Manoel de Souza, 109, Jd. 
Curitibano
Prof. Maria Luiza
Macramê
Dias 02 e 09/06 Das 09h às 10h – 
Prof. Patricia – CRAS Guaraituba 
(15 vagas) R. Campo Largo, 200
Produção de conteúdo áudio Vi-
sual com o celular (Básico)
Dias 04, 11 e 25/06 – das 10h30 
às 12h – CEU das Artes Daniel de 
Jesus Rosa – Rua: Manoel Vicente 
Machado, 40 –
Cachepot
Dias 06, 09, 13 e 16/06 das 13h 
às 17h – – Prof. Daura – CRAS 
Roça Grande – Exposição – 20/06. 
Rua Santo Pascoal Franceshi, 387 
– Osasco. (20 vagas)  
Bateria
Dia 09 de junho Quinta-feira

Turma 1: 10h as 11h30
Turma 2: 15h as 16h30
Turma 3: 18h as 19h30″
Técnico de áudio (Básico)
Dia 11/06 Workshop das 13h30 
às 17h30 – CEU das Artes de 
Colombo – R. Manoel Vicente 
Machado 40 – Jd. Eucalipto.
Biscut em Pasta Americana Co-
mestível
Dia 11/06 das 13h às 17h – Prof 
Cintya Cavalli. no Centro de Con-
vivência Vivencial do Bosque Rua 
do juazeiro, 328, Parque Embu 
– Prof Cintya Cavalli –
Breaking
Turma 1: 21/06 e 22/06 – Asso-
ciação Monte Castelo das 18h às 
20h – Rua do Ipê, 992 – Monte 
Castelo
Turma 2: 23/06 e 24/06 no CAIC 
– das 18h às 20h – Rua Antônio 
Francisco Scrok, 39 – São Gabriel
Prof. BGirl Darlen
Oficina de Canto Coral (repertório 
geral) nas 4f das 14h às 16h no 
CEU das Artes – informações 
3666.8970 – Rua Manoel Vicente 
Machado, 40 Jd. dos Eucaliptos
Teatro para Terceira Idade – CIA 
Incríveis nas 6ªf das 9h às 10h 
no CEU das Artes – informações 
3666.8970 – Rua Manoel Vicente 
Machado, 40 Jd. Dos Eucaliptos
Canto Coral Tradições (Sertanejo 
raiz e folclore italiano) de 08 até 
12 anos – Manhã – nas 4ªf. das 
8h30 às 10h.
Turma de 13 até 17 anos – Manhã 
– nas 4ªf das 10h às 11h30
Turma de 8 a 12 anos – Tarde nas 
4ªf das 13h30 às 15h.
Turma de 13 até 17 anos – Tarde 
nas 4ªf 15h30 às 17h
Adultos a partir de 18 anos – Sá-
bados das 14h às 16h
Museu Cristóforo Colombo.

Uma das mais tradicionais 
festas religiosas da cidade 
foi realizada na última 
quinta-feira (28), em Co-
lombo. Centenas de fiéis 
se reuniram na Paróquia 
de Nossa Senhora do Cara-
vággio, no bairro Capivari, 
para louvar e agradecer as 
bênçãos da mãe. 
O Dia de Nossa Senhora 

do Caravággio é considera-
do um dos eventos oficiais 
do calendário da cidade de 
Colombo, e se tornou um 
dia de feriado municipal.
Os festejos começaram 

bem cedo com a tradicional 
missa solene em homena-
gem a Santa, que reuniu 
a presença de diversas 
autoridades entre elas o 
prefeito Helder Lazarotto, 
que destacou a importância 
do evento. “É uma festa 
tradicional em nossa ci-
dade, reunimos milhares 
de devotos que vêem até 

aqui  demonstrar todo o 
seu amor, e principalmente 
agradecer pelas bênçãos 
que ela nos dá a toda a nossa 
cidade”, destacou.
Logo na sequência uma 

procissão percorreu algu-
mas ruas da região, levando 
a imagem da santa os fiéis 
cantaram e louvaram pelo 
percurso que tomou conta 
das ruas do bairro Capivari.
Várias romarias estiveram 

presentes na festa, algumas 
delas percorreram cerca 
de 13km até a Paróquia 
para poder participar dos 
festejos.
E para fechar o dia um de-

licioso almoço foi servido 
para os fiéis que puderam 
ajudar a Paróquia a realizar 
os seus trabalhos sociais e 
obras estruturais, e também 
um show de prêmios foi 
realizado para descontrair 
o dia que estava ensolarado 
e muito proveitoso.
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Adesão ao pacto nacional pelos direitos das 
pessoas idosa é mobilizada pelo Governo

Equipes da Prefeitura 
trabalham para minimizar 

estragos provocados pela chuva

O Governo do Estado promove 
nesta terça-feira (31), um evento 
de mobilização dos municípios para 
a adesão ao Pacto Nacional de Im-
plementação dos Direitos da Pessoa 
Idosa.Trata-se da etapa municipal 
desta iniciativa. A ação acontece no 
Palácio das Araucárias, no Centro 
Cívico, em Curitiba, e é realizada 
pela Secretaria da Justiça, Família e 
Trabalho do Paraná (Sejuf), através 
do Departamento da Política para 
a Pessoa Idosa (Dppi).

O encontro será presencial e have-
rá transmissão, também, pelo canal 
do YouTube da Sejuf. O evento será 
no auditório Mário Lobo e contará 
com a participação do secretário 
nacional de Promoção e Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa, Antônio 
Costa. Ele ministrará palestra sobre 
as etapas que os municípios devem 
cumprir para se habilitarem à ade-
são ao Pacto Nacional. Há, ainda, 
uma parceria com a Universidade 

Este domingo foi um dia chu-
voso e de temporal em Curitiba e 
regiões, e as equipes da Prefeitura 
de Curitiba se mobilizaram para 
fazer os atendimentos relacionados 
ás fortes chuvas que caíram na 
capital, os serviços acontecerem 
no domingo (29/05) e na última 
segunda-feira (30/05).

Segundo dados do Simepar, entre 
as 15h de domingo até as 8h da 
última segunda-feira, foram regis-
tradas precipitações acumuladas 
de 62 mm. Por volta das 15h de 
domingo, houve rajadas de vento 
de 50 km/h. 

De acordo com a Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa 
Civil, não houve feridos, desabri-
gados ou desalojados na cidade.

Foram registradas nove ocorrên-
cias - alagamento (1), fornecimento 
de lona (6), risco de desabamento/
desmoronamento (1) e queda de 
muro (1). Os bairros mais afetados 
foram Uberaba, São Braz, CIC, 
Cajuru, Fazendinha, Alto da XV, 
Campina do Siqueira, Campo de 
Santana e Tingui.

As equipes da Prefeitura conti-
nuam fazendo os atendimentos na 
manhã desta segunda-feira (30/5). 
A Defesa Civil de Curitiba também 
continua monitorando as situações 
para eventual intervenção e acio-
namento dos órgãos competentes.

Quedas de árvores
A gerência de Arborização da Se-

cretaria do Meio Ambiente também 

Federal do Paraná para realizar a 
capacitação de gestores e conse-
lheiros municipais dos municípios 
que aderirem ao Pacto.

A ação é direcionada a prefeitos, 
gestores municipais e conselhos dos 
direitos da pessoa idosa. Todos os 
399 municípios paranaenses foram 
convidados.

Cidadania
O Pacto Nacional de Implemen-

tação dos Direitos da Pessoa Idosa 
reúne diretrizes que trabalham, 
por exemplo, ações de cidadania 
e inclusão dessa população. Entre 
elas estão a Cidade Amiga do 
Idoso, a inclusão digital da pessoa 
idosa, o programa Viver a Vida, as 
instituições de longa permanência, 
a implantação e implementação dos 
conselhos e fundos municipais dos 
direitos da pessoa idosa.

O secretário estadual da Família, 

continua nas ruas nesta manhã. 
Foram registradas 30 ocorrências 
de queda de árvores ou galhos de 
grande porte, sendo 18 com obstru-
ção de vias e calçadas. Os bairros 
CIC, Mossunguê e Água Verde 
foram os mais afetados.

 Na Limpeza Pública, as equipes 
seguem a programação normal, 
porém com grande aumento no 
volume de trabalho em função dos 
galhos, folhas e grimpas arrancados 
pelo vento. 

Central 156
O cidadão que precisa comu-

nicar a Prefeitura sobre estragos 
provocados pelas chuvas deve 
utilizar o telefone 156 da Central 
de Atendimento ao Cidadão, o 
site (www.central156.org.br) ou o 
aplicativo do serviço disponível na 
Apple Store e Google Play Store. O 
atendimento é feito por ordem de 
chamada e também de acordo com 
a gravidade da situação relatada.

A Defesa Civil registra as ocor-
rências que chegam ao município 
pelo telefone de emergência 199 
(alagamentos), pelo 156 (Central 
de Atendimento ao Cidadão, que 
registra as solicitações para retira-
das de árvores) e pelo 153 (Centro 
de Operações da Guarda Municipal 
para fornecimento de lona).

Outras situações decorrentes de 
chuvas ou temporais podem ser 
atendidas pelo Corpo de Bombei-
ros (193 - resgate) e pela Copel 
(falta de luz).

Justiça e Trabalho, Rogério Carbo-
ni, ressalta que o Paraná tem mais 
de um 1,8 milhão de pessoas ido-
sas. “É uma fatia importantíssima 
da nossa população, que precisa 
desse olhar atento e do apoio do 
Estado por meio de políticas efe-
tivas”, afirmou. “Nosso objetivo é 
formar uma sociedade que pense 
esse envelhecimento através de 
políticas públicas, programas e 
projetos que contribuam para que 
os idosos continuem vivendo com 
dignidade”.

Pacto nacional
No último dia 20 de abril, o Paraná 

aderiu oficialmente ao Pacto Nacio-
nal de Implementação dos Direitos 
da Pessoa Idosa. A documentação 
foi publicada no Diário Oficial da 
União. Agora o empenho é envolver 
os municípios na sua execução.

“O Paraná é um exemplo para 
as demais unidades da federação. 
Temos 399 Conselhos Municipais 
dos Direitos da Pessoa Idosa, além 
de 387 municípios com fundos 
municipais”, explicou Adriana 
Oliveira, chefe do Dppi e presidente 
do Conselho Estadual dos Direitos 
do Idoso (CEDI-PR).

“Também já avançamos para 361 
planos municipais dos direitos da 
pessoa idosa. Isso significa que 
os municípios e o Estado têm tra-
balhado para ter um diagnóstico 
completo da população idosa e, 
assim, garantir o trabalho na pro-
moção, prevenção e defesa de seus 
direitos”, arrematou.
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Colombo vence mais uma e assume a vice-liderança 
no Campeonato Paranaense de Futebol Feminino

Mais uma rodada da 13ª Copa 
Jornal de Colombo é realizada 

com jogos emocionantes
No último domingo (29) foi 

realizada mais uma rodada da 
13ª Copa Jornal de Colombo 
valido pela segunda fase da 
competição, e como sem-
pre teve disputas acirradas 
e emocionantes. Os jogos 
aconteceram nos campos do 
Imperial e do São Sebastião.

O primeiro jogo foi reali-
zado no Campo do Imperial, 
com a partida entre Rio verde 
x Canarinho. O jogo foi re-
cheado de grandes emoções, 
mas quem saiu com a vitória 
foi o time do Rio Verde, que 
venceu a equipe adversária 
por 1x0. O único gol do time 
foi marcado pelo jogador 
Rafael Alves Valente.

Os outros dois jogos foram 
realizados no Campo do Im-
perial, com o ponta pé inicial 
feito pelas equipes do Grêmio 
Colombense x Real Comuni-
dade, um jogo com 6 gols, e 
super disputadíssimo, e mes-
mo com todas estas emoções 
a partida terminou no empate 
por 3x3. Os gols da equipe 
do Colombense foram feitos 
pelos jogadores Paulo Wes-
ley, Wagner da Cruz e Tiago 
Valini. Os gols que levaram 

As meninas que representam a ci-
dade de Colombo no Campeonato 
Paranaense de Futebol Feminino 
Sub-17 / 2022, acabaram con-
quistando mais uma vitória na 
competição neste final de semana. 
Jogando fora de casa nesta rodada, 
as meninas venceram a equipe do 

o time do Real Comunidade 
ao empate foram feitos por 
Jonatan de Souza, e dois gols 
do Jhemis B. Gonçalves.

E para finalizar a rodada, 
não poderia faltar o grande 
jogo das equipes do Itaipu x 
Guerreiros. A partida foi dis-
putada até o apito final, com a 
vitória do time do Guerreiros 
por 3x1. Os gols da vitória 
do Guerreiros foram feitos 
por, Marcio Luiz, Eliziel de 
Oliveira e Thiago Martins. O 
único gol da equipe do Itaipu 
foi marcado por Ramon de 
Oliveira.

A 13ª Copa Jornal de Co-
lombo segue com as disputas 
emocionantes e acirradas, e 
esta levando às torcidas a lou-
cura, continue acompanhando 
toda a cobertura conosco, e 
participe das partidas levando 
o seu apoio às equipes.

Jogos do fim de semana
Campo do São Sebastião 
13h15 - Itaipu X Canarinho 
15h15 - Grêmio Colombense 
X Guerreiros
Campo do imperial
15h15 - Rio verde X Real 
Comunidade

Shabureya F.C. de Curitiba pelo 
placar de 1×0, em partida válida 
pela segunda rodada do Paranaen-
se desta categoria.
Com um gol marcado pela Nayara 
Hass veio a conquista do resultado 
positivo e a equipe assumiu a vi-
ce-liderança da competição com 

Atletas colombenses são recebidas pelo prefeito Helder Lazarotto 
após conquistarem medalhas nos Jogos Sul-Americanos

06 pontos.
O próximo compromisso da 
equipe no Campeonato Estadual 
acontece no próximo domingo 
(05) às 15h30, quando enfrenta 
a forte equipe do Toledo F.C. 
no Estádio Evaristo Trevisan 
(Colombo).

Após as atletas de Colombo 
Kimberly Cristiny de Souza 
Assis e Thaliane Janaína Mi-
randa da Cruz, conquistaram 
medalhas e quebrarem recor-
des durante os Jogos Sul-A-

mericanos da Juventude, que 
foi disputado em Rosário, na 
Argentina, o prefeito Helder 
Lazarotto junto com o secre-
tario municipal de Cultura, 
Esporte e Lazer, Ratinho de 

Colombo, receberam as atletas 
na sede da Prefeitura Municipal 
junto com os seus familiares e 
o treinador.

As atletas conversaram com o 
Jornal de Colombo, e contaram 
como foi viver esta experiência 
de disputar um grande cam-
peonato, e quais serão os seus 
próximos passos para o futuro 
no esporte.

Kimberly Cristiny de Souza 
Assis conquistou durante o 
campeonato um novo recorde 
brasileiro na modalidade de 
lançamento de martelo, a atleta 
conseguiu lançar o objeto há 
uma distancia de 54,72m, na 
categoria sub 16, e de quebra 
acabou conquistando a meda-
lha de bronze. Kimberly disse 
que o seu principal objetivo é 
chegar a uma olimpíada. “Eu 
sou uma pessoa muito nova, e 

conseguir chegar ao pódio foi 
uma grande luta e um processo 
bem longo, só que nada é im-
possível, a minha família me 
apóia demais, o meu treinador 
também, e isso é muito legal, 
pois estou indo passo a passo”.

Ela disse ainda que caminha 
passo a passo para poder al-
cançar os seus objetivos. “Eu 
trabalho por metas, o meu 
maior sonho é obvio chegar 
a uma olimpíada, porém até 
lá é um processo, eu quero 
primeiro chegar a um mundial, 
conquistar mais medalhas, e 
claro no final conseguir uma 
medalha em uma competição 
olímpica”, completa.

Thaliane disse que o senti-
mento de participar de uma 
competição internacional re-
presentar a sua cidade e o 
seu país são uma experiência 

incrível. “É um momento muito 
importante para o atletismo de 
Colombo, e poder representar 
a minha terra e o meu país são 
algo inexplicável, eu sempre 
tive este sonho agora quero ir 
além”, disse Thailane.

O prefeito Helder Lazarotto 
destacou a importância desta 
conquista. “Ter atletas da 
categoria delas aqui em nosso 
município é algo muito espe-
cial, ainda mais sabendo que 
elas levam o nome de Colombo 
para todos os cantos, por isso 
incentivar os jovens á pratica 
esportiva é extremamente ne-
cessário, para que possamos 
ter mais campeões iguais a 
elas aqui na cidade”, destaca 
Helder.

ESPORTE
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Corpo é encontrado dentro de cava 
por um pescador em Curitiba

Diretor da Secretaria de Obras da Prefeitura de 
Curitiba é morto após uma tentativa de assalto

O corpo de um homem 
acabou sendo encontrado 
em estado de decompo-
sição por um pescador, 
na tarde deste domingo 
(29), no bairro Alto Bo-
queirão, em Curitiba. De 
acordo com informações, 
o corpo estava dentro de 
uma cava. Em seguida a 
Polícia Militar (PM) foi 

acionada para o local, 
e no primeiro instante, 
suspeitaram que a vítima 
estivesse morta no local 
há quase uma semana, 
pois o cadáver apresen-
tava mal cheiro.
O fato aconteceu na 

Rua João Miqueloto, a 
caminho do Zoológico de 
Curitiba. De repente, já 

Homem é encontrado 
morto na beira de estrada 

na Colônia Farias

Uma tragédia marcou o final 
da noite deste domingo (29), 

Um corpo de um homem 
foi encontrado desovado 
dentro de uma valeta, na 
Rua Francisco Caetano 
Coradim, entre os bairros 
São Dimas e Colônia Fa-
rias. O cadáver trata-se 
de um homem moreno, de 
aproximadamente 28 anos, 
o qual aparentemente não 
fazia muito tempo que foi 
desovado. 
De acordo com infor-

mações, um rapaz teria 
ido pegar lenha, quando 
se deparou com o corpo 
já sem vida, o local é em 
uma área rural, distanciado 
de residências. A pessoa 
que encontrou acionou as 
equipes da Polícia Militar 
(PM). Chegando ao local 
foi localizado sangue em via 
pública, próximo do corpo, 
as equipes isolaram o local 
para a chegada das equipes 
de criminalística que iria 
dar continuidade no caso. 
Os investigadores Fábio e 
Fernando, da Polícia Civil 
do Alto Maracanã chegaram 
na sequência, e deram início 
ao trabalho de investigação.

O que chamava a atenção, 
é que havia uma quantidade 
de fios de cobre próximo do 
corpo. No momento chovia 
muito, e a água aumentava 
sobre o cadáver, por conta 
do córrego onde o corpo 
estava.
O investigador Fábio nos 

informou que o caso será 
investigado.
“O indivíduo é do sexo 

masculino, de pele more-
na, a princípio há marca 
de sangue na via pública, 
acredito que seja sangue, es-
tamos aguardando a perícia 
chegar no local para poder 
comprovar se há ferimentos, 
ou algum tipo de violência”, 
relatou investigador Fábio.”
“Agora o primeiro passo 

nosso, é aguardar o perito 
vir até o local para verificar 
se a morte é violenta ou 
não. Em seguida identificar, 
para ver de quem se trata a 
vítima, para dar início nas 
investigações”, continuou 
dizendo o investigador, 
Fábio.
A Polícia Civil irá inves-

tigar o caso

no bairro Santa Cândida, em 
Curitiba, isso porque um dire-

tor do Departamento de Pon-
tes e Drenagem, da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas, 
Augusto Meyer Neto, de 61 
anos, acabou morrendo após 
uma tentativa de assalto. 

De acordo com informações 
colhidas no local, Meyer Neto 
chegava em casa quando foi 
abordado por bandidos no 
portal da sua casa. Ele reagiu 
ao assalto, e acabou sendo 
atingido por dois tiros. Uma 
equipe da Polícia Militar 
chegou ao local, e tentou um 
procedimento de reanimação 
da vítima. Mas devido a gra-

durante a pescaria, quan-
do ele então sentiu um 
cheiro forte e se deparou 
com a situação.
As informações da polí-

cia dão conta que se trata 
de um homem de apro-
ximadamente 30 anos. A 
Divisão de homicídios e 
Proteção á pessoa (DHPP) 
irá investigar o caso.

vidade do quadro, médicos do 
Siate fizeram, na sequência, 
uma cirurgia de peito aberto 
dentro da ambulância, mas a 
vítima não resistiu.

Ainda de acordo com in-
formações, o assalto acon-
teceu por volta das 19h30, 
no momento em que a forte 
chuva atingia a cidade. Os 
três assaltantes fugiram em 
um Gol vermelho.
Segundo informações do 

médico do Siate, Marcelo 
Sechi, o caso da vítima 
era muito grave. “O caso 
era muito grave. A própria 

Polícia Militar iniciou a 
tentativa de reanimação em 
via pública. Os socorristas 
chegaram e fizeram uma 
taracotomia de reanimação 
(que é o acesso rápido ao 
coração e aos principais 
vasos torácicos, buscando 
controlar hemorragias), que 
tem uma indicação muito 
precisa e a equipe é capaci-
tada, mas não foi possível 
salvar a vítima”, explicou 
o médico
A polícia fez buscas na 

região, mas até o momento 
ninguém foi preso.

ASSOCIAÇÃO NADAR COLOMBO
CNPJ 43.924.050/0001-78

Rua Padre Francisco Bonato nº. 560   sala 31  4º andar
 Centro - Colombo – Paraná CEP 83414-170

Fone/Fax (41) 3656-5706

Estado do Paraná
Associação Nadar Colombo – Colombo - Paraná

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
A ASSOCIAÇÃO NADAR COLOMBO, torna Público a realização da Assembleia Geral realizada aos vinte e três dias 
do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois com objetivo de  empossar os membros suplentes de sua Diretoria 
e Conselho Fiscal, ficando assim composta: Presidente: Alexandre de Oliveira Ramos, Primeira Secretária: Debora 
Luiza Martins Coghetto, Primeira tesoureira: Karolaine Cristiane Martins Coghetto, Para Conselho Fiscal Titulares 
Rosana Pinheiro Barão Ramos, Nathan Durães, Beatriz Maria Pinheiro Barão de Oliveira Ramos; Suplente João 
Zwierzchaczerwski e que será realizada aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois nova eleição.

Colombo, 24 de maio de 2022.

Alexandre de Oliveira Ramos
Presidente

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA PANIFICAÇÃO PROGRESSO 
LTDA torna público que irá requerer ao IAT a LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para Fabricação de máquinase 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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Três pessoas ficam fe-
ridas, sendo uma delas em 
estado grave, após um gra-
ve acidente, no bairro Ca-
bral, em Curitiba. Ocorreu 
na noite deste domingo 
(29). A colisão ocorreu 
entre dois veículos, Fiesta 
e um ônibus metropolitano 
da linha São Gabriel, que 
seguia para o município de 
Colombo. E no momento 
chovia fortemente, o qual 
provavelmente facilitou 
o acidente, além da pista 
lisa.

As equipes de socorris-
tas foram acionadas para 
o loca, para o atendimento 
das vítimas, juntamente 
com o caminhão do Corpo 
de Bombeiros, os quais 
tiveram que serrar a lataria 
do veículo, para a retirada 
das vítimas.

De acordo com o Bata-
lhão da Polícia de Trânsito 
(BPtran), o veículo Fiesta, 
estaria com a placa da 
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Motorista embriagado provoca 
grave acidente na BR-277

Batida entre ônibus e 
carro deixa três pessoas 

feridas no bairro 
Cabral, em Curitiba

cidade de Quatro Barras, 
vinha pela Avenida Mu-
nhoz da Rocha quando, ao 
tentar acessar a Rua Quin-
tino Bocaiúva, se perdeu 
na pista, bateu contra o 
ônibus, um poste, rodou 
e bateu novamente contra 
o coletivo. 

A motorista e a pas-
sageira ,  que estavam 
de cinto de segurança, 
sofreram ferimentos sem 
gravidade. Já o rapaz no 
banco de trás, que estava 
sem cinto, foi socorrido 
em estado grave.

“O motorista do ônibus 
contou que o Fiesta seguia 
sentido Bacacheri e cho-
via demais. Foi quando o 
carro se perdeu e bateu no 
ônibus, no poste e no ôni-
bus de novo. Foi preciso 
serrar o veículo porque a 
passageira do banco da 
frente ficou presa às ferra-
gens”, relatou o sargento 
Bueno, do BPtran.

Um acidente deixou duas 
pessoas feridas na noite 
deste domingo (29), na BR-
277, na pista sentido litoral 
do Paraná, na altura do 
bairro Jardim das Américas. 
No momento do acidente 
estava chovendo forte, o 
qual facilitou a colisão entre 
os carros. Segundo infor-
mação, um dos motoristas 
de 57 anos estava com sinais 
de embriaguez, e colidiu em 
dois veículos.
As equipes de socorristas 

e o médico foram aciona-
dos para o local, para o 
atendimento das duas víti-
mas, uma delas, a mulher 
se recusou atendimento, e 
um adolescente de 16 anos 
foi levado para o Hospital 
do Trabalhador, na capital 
de Curitiba. O caminhão 
do Corpo de Bombeiros 
também se deslocou para o 
local, pois a via é de muita 
movimentação.
A Guarda Municipal foi 

acionada para dar início ao 

atendimento da ocorrência. 
O condutor estaria embria-
gado, de acordo com o GM 
Delfrate, e a guarda preci-
sou intervir para conter os 
ânimos dos envolvidos.
“Ele tem sintomas de em-

briaguez, visivelmente. As 
vítimas estavam bastante 
exaltadas, devido à situação 
do causador do acidente. 
Se nossa equipe não faz 
essa intervenção entre as 
partes, poderia ter causado 
um dano maior”.

POLICIAL
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Homem é morto com golpes de chave de roda e 
corpo é arrastado para matagal em Curitiba

Um crime bárbaro foi regis-
trado na madrugada deste 
domingo (29), na Cidade 
Industrial de Curitiba, de 

acordo com informações 
um homem foi morto com 
golpes de chave de roda e 
logo em seguida o seu corpo 

foi arrastado para um mata-
gal. O rastro de sangue pelo 
chão fez com que uma pes-
soa encontrasse o homem já 

sem vida no local. Ainda de 
acordo com informações, o 
corpo foi encontrado dentro 
de uma chácara próxima ao 
Rio Passaúna.
De acordo com o tenente 
Maia, do 23º Batalhão da 
Polícia Militar, ainda não é 
possível saber de qual a mo-
tivação do crime.
No local o tenente afirmou 
que o homem era muito 
conhecido na região. “Ele é 
conhecido na região pela po-
pulação. Não se sabe autoria e 
motivação do crime. O corpo 
foi encontrado em meio ao 
matagal de uma chácara, pró-
ximo à região do São Miguel. 
A vítima tem algumas lesões 
na cabeça, provavelmente, 

feitas com uma chave de 
roda encontrada próximo ao 
corpo”, disse.
Ainda segundo o tenente, 
tudo leva a crer que a morte 
aconteceu por contas de gol-
pes na cabeça usando a chave 
de rodas.
“Os rastros de sangue partem 
dessa chave de roda, tem um 
caminho de sangue do corpo 
até ela. Ele foi arrastado uns 
500 metros ou mais. (…) Não 
sabemos se ele já chegou 
morto no local ou assassinado 
aqui por perto”, concluiu.
A perícia está no local. A Po-
lícia Civil investigar o caso e 
o corpo foi encaminhado para 
o Instituto Médico Legal de 
Curitiba (IML).

Siga-nos nas redes sociais
FB/JORNALDECOLOMBO

@JORNALDECOLOMBO
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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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Neste domingo (29), 
foi divulgado pela Se-
cretaria de Estado da 
Saúde mais de 1.758 
casos confirmados e 
três mortes em de-
corrência da infecção 
causada pelo novo 
coronavírus. Os casos 
não necessariamente 
representam a notifi-
cação das últimas 24 
horas.

Segundo os dados 
acumulados do moni-
toramento da Covid-19 
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Nova versão da CNH e Placa Preta passam a 
ser emitidas a partir desta quarta-feira (01)

11.269 vagas de emprego são 
disponibilizadas nas Agências 
do Trabalhador nesta semana

Paraná registra mais casos de Covid-19

mostram que o Paraná 
soma 2.511.724 casos 
confirmados e 43.083 
mortos pela doença.

Os casos confirma-
dos divulgados nes-
ta data são de maio 
(1.737), abril (10), 
março (1), fevereiro 
(3) e janeiro (1) de 
2022; setembro (1), 
julho (1) e junho (1) 
de 2021; dezembro (1), 
outubro (1) e abril (1) 
de 2020.

Os óbitos divulga-

O Contran anunciou que a partir 
desta quarta-feira (1), a nova Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
e modelo mais moderno da placa 
preta padrão Mercosul para veículos 
de coleção começam a circular em 
todo o território nacional.

Para dificultar a falsificação e 

As Agências do Traba-
lhador do Paraná iniciam a 
semana com varias ofertas 
de emprego com carteira 
assinada nos postos avan-
çados, são 11.269 vagas. A 
maior parte das oportunida-
des é para auxiliar na linha 
de produção, com 2.608 
ofertas em todo o Estado.

1.621 vagas são dispo-
nibilizadas para a Região 
Metropolitana de Curitiba. 
Entre elas, para operador 
de telemarketing ativo e 
receptivo, com 310 oportu-
nidades; auxiliar na linha de 
produção, com 129 vagas; 
auxiliar de cozinha, com 85; 
e atendente de lanchonete, 
com 66 postos de trabalho.

No Interior, são desta-
ques em disponibilidade 
de vagas as regionais de 
Toledo (1.766), Cascavel 
(1.326), e Umuarama (934). 
Na região de Toledo as 
vagas mais ofertadas são 

fraudes, a nova CNH terá recursos 
gráficos diferentes, como o uso de 
tinta que brilha no escuro, holograma 
e impressão reativa a luz ultravioleta. 
Ela tem predominância das cores 
verde e amarela. A mudança foi 
publicada na resolução nº 886/2021 
do Conselho Nacional de Trânsito 

para auxiliar de linha de 
produção (331), safrista 
(77) e pedreiro (60).

No Estado como um 
todo, além das vagas para 
auxiliar de linha de produ-
ção, há 552 para alimenta-
dor de linha de produção, 
310 para operador de tele-
marketing ativo e receptivo, 
e 226 para magarefe (realiza 
corte e beneficiamento de 
bovinos).

Atendimento
Os interessados em ocu-

par as vagas disponíveis 
esta semana, devem buscar 
orientações entrando em 
contato com a unidade da 
Agência do Trabalhador de 
seu município. Para evitar 
aglomeração, a sugestão é 
para que o atendimento seja 
feito com horário marcado. 
O agendamento deve ser 
feito no site da Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho.

dos nesta data são de 
maio (2) de 2022; e 
maio (1) de 2021.

Internados
198 pacientes com 

diagnóstico confir-
mado ou suspeito de 
Covid-19 estão inter-
nados em leitos SUS 
(74 em UTI e 124 em 
leitos clínicos/enfer-
maria).

Óbitos
A Sesa informa a 

morte de mais três 
pacientes. São três 
mulheres com idades 
entre 55 e 64 anos. Um 
óbito ocorreu em 20 de 
maio de 2021 e dois nos 
dias 27 e 28 de maio 
de 2022. Os pacientes 
residiam em Rolândia, 
Imbituva e Curitiba.

Fora do Paraná
 O monitoramento 

da Sesa registra 11.091 
casos de residentes de 
fora do Estado, 237 
pessoas foram a óbito.

(Contran).
De acordo com o Contran, as 

novidades não são somente no 
layout, também haverá mudanças 
nas informações disponibilizadas. 
Agora o cidadão poderá contar com 
o nome social e registro de filiação 
afetiva. Para isso, os condutores 
que desejarem a emissão com esses 
dados deverão ter seu documento 
de identificação oficial atualizado.

O novo padrão apresentará uma 
tabela para identificar os tipos de 
veículos que o motorista está apto a 
conduzir. As categorias são apresen-
tadas de acordo com a Convenção 
de Viena - são as mesmas anterior-
mente existentes, porém colocadas 
de forma diferente, ou seja, ACC, A, 
B, C, D e CE, que é a categoria E.

O condutor categoria AE, por 
exemplo, terá assinalado na tabela 
as categorias A, B, C, D e CE, com a 
data de validade. Além disso, a CNH 
tem um quadro de observações com 

as restrições médicas e se o condutor 
exerce atividade remunerada.

Ainda segundo o Contran, o 
documento vai apontar se a CNH é 
temporária, sendo identificada com 
a letra P no canto superior direito, 
ou se é definitiva, com a letra D. A 
nova carteira de motorista brasileira 
também se aproxima do padrão 
internacional, com identificação 
impressa em português, inglês e 
francês.

O QR Code permanecerá im-
presso no verso do documento, per-
mitindo também o aceso à Carteira 
Digital de Trânsito (CDT), via apli-
cativo. A troca não será obrigatória e 
as mudanças serão feitas apenas para 
as novas emissões dos documentos, 
ocorrendo de forma gradativa.

“Começamos o mês de junho 
com essa importante mudança em 
nosso sistema de trânsito. As alte-
rações relacionadas à CNH, com 
inclusão de informações relevantes 

para a população, vão facilitar o dia 
a dia do trânsito”, destacou o dire-
tor-geral do Detran Paraná, Adriano 
Furtado.

Placa preta MERCOSUL
Já a placa preta retorna com deta-

lhes requisitados por colecionadores 
de veículos antigos e a Federação 
Brasileira de Veículos Antigos 
(FBVA), e que contou também com 
a participação, direcionamento e 
orientação do Detran-PR junto à 
Secretaria Nacional de Trânsito 
(Senatran).

O novo modelo da placa preta 
Mercosul para veículos de coleção 
foi definida por meio de uma con-
sulta pública. O objetivo foi alterar 
a resolução do Contran que tratava 
das placas de identificação. O texto 
proposto buscou prever a utilização 
restrita em território nacional da pla-
ca preta para carros que mantenham 
80% de sua originalidade.

ESTADUAL
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SESA anuncia ampliação da dose de 
reforço contra a covid-19 no Paraná

O Governo do Estado anun-
ciou a aplicação da dose de 
reforço contra a Covid-19 
em adolescentes em todo o 
estado. De acordo com a Se-
cretaria de Estado da Saúde 

(Sesa), o governo recebeu 
uma Nota Técnica nº 35/2022 
do Ministério da Saúde, que 
recomendou a dose de refor-
ço para adolescentes de 12 a 
17 anos.

Segundo o documento da 
Secretaria Extraordinária de 
Enfrentamento à Covid-19 
(Secovid), o imunizante 
recomendado deve ser o da 
Pfizer, independente da va-
cina utilizada anteriormente. 
Ainda de acordo com a Se-
cretaria, se houver indispo-
nibilidade da Pfizer, a vacina 
inativada Coronavac também 
poderá ser utilizada. A apli-
cação deve ser realizada após 
quatro meses da última dose 
do esquema vacinal primário.

Após receber a nova orien-
tação do Ministério da Saúde, 
a Sesa replicou a informação 
para as Regionais de Saú-
de. Foi recomendado aos 
municípios que os mesmos 
confiram os seus estoques 

disponíveis da vacina da far-
macêutica norte-americana, 
e, aqueles que precisem de 
mais doses, devem oficiali-
zar o pedido para o Estado. 
Um novo envio de vacinas 
será realizado na quarta-feira 
(1º).

Já o governo federal, existe 
uma tendência de redução 
da efetividade das vacinas 
contra a Covid-19 com o 
passar do tempo e, por este 
motivo, de acordo com o 
Ministério da Saúde, devem 
ser utilizados os imunizantes 
disponíveis para garantir 
doses de reforço para todos 
os indivíduos elegíveis. An-
teriormente a dose adicional 
era direcionada somente para 
pessoas acima de 18 anos de 

idade, mas o Programa Na-
cional de Imunizações (PNI) 
foi alterado.

Para o secretário de Estado 
da Saúde, César Neves, a 
importância do apoio das 
equipes municipais é neces-
sária neste momento para que 
os jovens possam receber a 
dose de reforço. “Precisamos 
que os municípios continuem 
seguindo as orientações e, 
principalmente, reforçando 
as ações de vacinação para 
atingirmos o maior número 
de pessoas. A vacinação é 
nossa maior ferramenta no 
combate à doença”, disse.

Alguns municípios já anun-
ciaram o cronograma de 
chamada dos adolescentes 
para a dose de reforço.

Hospital Pequeno Principe irá receber 
recursos do projeto Pelo Direito à Vida III

Em solenidade na manhã desta 
terça-feira (310, no Palácio 
Iguaçu, em Curitiba, o gover-
nador Carlos Massa Ratinho 
Junior assinou um termo de 
fomento para o Hospital Peque-
no Príncipe, este documento 
é referente ao projeto Pelo 
Direito à Vida III. De acordo 
com o governo, a instituição 
passa a ter acesso a um valor 
de R$ 8,2 milhões, referentes 
à terceira captação de recursos 
oriundos de renúncia fiscal, via 
doação do Imposto de Renda 
de pessoas físicas e jurídicas. 
Essa captação de recursos foi 
potencializada pelo Conselho 
Estadual dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente (Cedca), 
por meio do Banco de Projetos.

O Governo informou também 
que do montante repassado, R$ 
7,81 milhões são recursos do 
Fundo da Infância e do Ado-
lescente (FIA), e os outros R$ 
395,67 mil de contrapartida da 
instituição. Os recursos foram 
captados ao longo de 2020.

Ratinho disse que o Hospi-
tal Pequeno Príncipe realiza 
um trabalho de excelência no 
cuidado da saúde da criança, 
e ressaltou ainda que é uma 
honra poder fazer parte de mais 
uma conquista. “Para nós é 
uma honra fazer parte de mais 
esse momento tão importante 
para assegurar a manutenção 
dos serviços do hospital, que 
é referência nacional e interna-
cional e motivo de orgulho de 

todos os paranaenses”, afirmou 
Ratinho.

O projeto Pelo Direito à Vida 
III tem como meta atingir 
uma arrecadação de R$ 36,53 
milhões. Em 2019, ano da pri-
meira captação de recursos, o 
valor foi adquirido foi de R$ 
2,53 milhões, pelo Banco de 
Projetos/FIA Doação. A se-
gunda captação aconteceu no 
ano passado, e foi de R$ 7,69 
milhões. Com os três repasses 
realizados – incluindo o desta 
terça-feira –, o total captado é 
de R$ 18,43 milhões.

O diretor corporativo do 
Hospital Pequeno Príncipe, 
José Álvaro Carneiro, disse 
que o hospital estava traba-
lhando no limite. “O Pequeno 

Príncipe trabalha no limite há 
muitos anos, especialmente no 
atendimento Sistema Único de 
Saúde. Nós fazemos uso des-
ses mecanismos de captação 
de recursos, especialmente da 
renúncia fiscal, que é o que 
permite que a gente mantenha 
a prestação de um serviço de 
altíssima qualidade para o 
SUS”, explicou.

Ao todo, o projeto Pelo Di-
reito à Vida III tem como meta 
atingir uma arrecadação de R$ 
36,53 milhões. Na primeira 
captação de recursos, em 2019, 
o valor foi de R$ 2,53 milhões, 
pelo Banco de Projetos/FIA 
Doação. A segunda captação 
aconteceu no ano passado, e 
foi de R$ 7,69 milhões. Com 

os três repasses realizados – 
incluindo o desta terça-feira –, 
o total captado é de R$ 18,43 
milhões.

 “Nosso objetivo central é a 
garantia de leitos de atendimen-
to para as crianças e adolescen-
tes. No contexto da pandemia e 
pós-pandemia, em que a aten-
ção à saúde é essencial e que 
a gente percebe que o cuidado 
desde o primeiro dia pode ser 
determinante para salvar vidas, 
a gente entende que o Conselho 
Estadual dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente tem um 
papel muito importante quando 
potencializa essa captação de 
recursos por meio do Banco 
de Projetos”, comentou Juliana 
Sabbag, presidente do Cedca.
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