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Secretaria de Saúde realiza mais um mutirão 
de vacinação em Colombo neste sábado (11)

Com o objetivo de acelerar o processo de vacinação no município, a Secretaria de Saúde de Colombo, irá realizar 
um mutirão em todas as unidades básicas de saúde neste final de semana, recomendação é de que a população 
procure as UBS apenas para se vacinarem. Página 03

O Governo do Estado está realizando uma pesquisa para saber 
a opinião dos usuários da linha para realizar as adequações. De 
acordo com a COMEC a linha passaria a integrar a rede de trans-
porte e o usuário ganharia tempo no seu deslocamento. Página 04

O evento foi realizado no Colégio Estadual Zumbi dos Palmares, 
no bairro Mauá. De acordo com o Governo do Paraná, através da 
Secretaria Estadual de Educação, com a ampliação do Programa 
Mais Merenda, o projeto passa agora a atender todos os alunos 
da rede pública estadual de ensino. Página 06

Festa Junina dos Paraíba 
promete movimentar 

Colombo neste final de 
semana 

Página 03

LOCAL

ESPORTES
Última rodada da segunda 
fase da 13ª Copa Jornal de 
Colombo será realizada no 

dia 19 de junho 
Página 09

POLICIAL
Homem é executado a tiros 

na Vila Liberdade 
Página 11

CULTURA

ESTADUAL

Colombo recebe pinturas 
exclusivas de sua cidade-irmã 

vinda da China 
Página 08

Informe semanal da Dengue 
registra mais 7.557 casos e 

três óbitos no Paraná 
Página 15
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COMEC quer integrar a 
linha Jardim Osasco com o 
Terminal do Santa Cândida

Governo do Paraná anuncia 
ampliação do Programa 

Mais Merenda em Colombo
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Expediente

Você merece se cuidar!

Você conhece a Varíola?

ARTIGO

ARTIGO

Com certeza você nunca tinha escuta-
do sobre a Varíola dos macacos. Pois é, 
se não bastasse o Corona vírus entre ou-
tras doenças que tem afetado o mundo. 
Agora temos que cuidar para não pegar 
esta doença. A varíola dos macacos 
foi confirmada, até o momento, em 
92 pacientes em ao menos 12 países, 
segundo boletim de sábado (21/05) da 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

Surgimento de casos em vários países 
da Europa e nos Estados Unidos deixam 

Voltando para Colombo local 
onde moro e amo, verifiquei 
que posso melhorar o atendi-
mento percebendo o tempo 
que a cliente permanece no 
local, podendo atende-la com 
mais qualidade. Fazendo uma 
pesquisa consegui identificar 
que um bom espaço requer 
atendimento exclusivo sim 
quando marcada a hora será 
a sua hora o que acha?

Estamos passando por um 
período de que tratar dos ca-
belos é muito importante, mas 
como? Cuidado ao comprar 
produtos sem saber qual tipo 
de cabelo é o seu o que ele 
precisa receitas que não fun-

autoridades de saúde em alerta. Um 
brasileiro na Alemanha pegou esta 
doença recentemente. 

Casos da varíola dos macacos, um 
vírus que infecta animais e raramente 
os humanos, estão surgindo em vários 
países e preocupando autoridades de 
saúde. A varíola dos macacos é uma 
zoonose silvestre que ocorre geralmente 
em regiões de floresta da África Central 
e Ocidental. Mas os casos relatados 
na Europa, nos Estados Unidos, no 
Canadá e na Austrália parecem não ter 
relação com as regiões africanas, o que 
pode indicar uma possível transmissão 
comunitária do vírus.

Entre 2018 e 2021, haviam sido rela-
tados sete casos de varíola dos macacos 
no Reino Unido, principalmente em 
pessoas com histórico de viagens para 
países endêmicos. Mas somente este 
ano, nove casos já foram confirmados, 
seis deles sem relação com viagens, até 
18/5, segundo a Agência de Segurança 
em Saúde do Reino Unido (UKHSA, 
na sigla em inglês). 

Portugal relatou mais de 20 casos 
confirmados; Espanha ao menos 30; e 
há pelo menos um caso confirmado nos 
Estados Unidos, Canadá, Alemanha, 
Bélgica, França e Austrália, segundo 
imprensa e os governos locais.

A varíola dos macacos ressurgiu na 
Nigéria em 2017, após mais de 40 
anos sem casos relatados. Desde então, 
houve mais de 450 casos relatados no 
país africano e pelo menos oito casos 
exportados internacionalmente. 

Tire dúvidas sobre a doença nas seis 
questões abaixo com base nos dados 
recentes da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), do Centro Europeu 

Sirlene Coluciuc - Visagista e cabe-
leireira há mais de 30 anos. Seviço: 
Espaço Sirlene Coluciuc Local:  
Rua do Jaburú, nº18 - Arruda - Co-
lombo. Contato:  (41) 996934750 

Doutor Wagner Sabino – Formado pela 
Universidade Federal de Santa Catari-
na, a mais de 14 anos, médico clínico, 
emergencista e pediatra. Registrado 
no Conselho Regional de Medico sob 
o numero 26299 Parana. Trabalha na 
UPA Cajuru e Secretaria Municipal de 
Saúde de Colombo. E diretor do Sindi-
cato dos Médicos do Paraná

cionam. Vou começar falando 
do cabelo raiz oleosa compri-
mento ressecado e pontas se-
cas, muitas vezes não sabemos 
o que fazer primeiramente 
cuide do seu couro cabeludo 
você precisa saber a causa da 
oleosidade não adianta ir à 
farmácia comprar um sham-
poo para cabelo oleoso e não 
saber o que vai fazer com o 
comprimento e pontas, ouço 
muito: usei o shampoo para 
a oleosidade mas ressecou 
todo meu cabelo, pois é,sabe 
por que?.

Porque a maioria das vezes 
você não tem a orientação de 
um bom profissional, com 

de Prevenção e Controle de Doenças 
(ECDC, na sigla em inglês), da UKHSA 
e dos Centros de Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC), dos Estados Unidos.

1- O que é a varíola dos macacos?
A varíola dos macacos é uma zoonose 

silvestre, ou seja, um vírus que infecta 
macacos, mas que incidentalmente pode 
contaminar humanos – o que ocorre 
geralmente em regiões florestais da 
África Central e Ocidental. A doença 
é causada pelo vírus da varíola dos 
macacos, que pertence à família dos 
ortopoxvírus. 

Existem dois tipos de vírus da varíola 
dos macacos: o da África Ocidental e 
o da Bacia do Congo (África Central). 
Embora a infecção pelo vírus da varíola 
dos macacos na África Ocidental às 
vezes leve a doenças graves em alguns 
indivíduos, a doença geralmente é au-
tolimitada (que não exige tratamento). 

A taxa de mortalidade de casos para 
o vírus da África Ocidental é de 1%, 
enquanto para o vírus da Bacia do Congo 
pode chegar a 10%. As crianças também 
estão em maior risco, e a varíola durante 
a gravidez pode levar a complicações, 
varíola congênita ou morte do bebê, 
aponta a OMS.

2- Quais os sintomas da doença?
Os sintomas iniciais da varíola dos 

macacos incluem febre, dor de cabeça, 
dores musculares, dores nas costas, 
linfonodos ou gânglios inchados, 
calafrios e exaustão. Lesões na pele se 
desenvolvem primeiramente no rosto 
e depois se espalham para outras partes 
do corpo, incluindo os genitais. As 
lesões na pele parecem as da catapora 
ou da sífilis até formarem uma crosta, 
que depois cai.

tantas informações nas re-
des sociais tem que cuidar 
muito com os problemas 
que poderão causar no seu 
cabelo, procure sempre um 
bom profissional e faça uma 
consulta, isso mesmo come-
ce com suas dúvidas e faça 
um pacote para tratar deste 
couro até pontas, isso mesmo 
encontre um profissional que 
te acompanhe e se precisar de 
um profissional a mais para 
te mostrar a melhor maneira 
um cabeleireiro que ama sua 
profissão te orienta e te cuida.

Eu sou assim e te aguardo 
no meu espaço marque sua 
hora.

Os sintomas da varíola dos maca-
cos podem ser leves ou graves, e as 
lesões na pele podem ser pruriginosas 
ou dolorosas. Casos mais leves de 
varíola podem passar despercebidos 
e representar um risco de transmissão 
de pessoa para pessoa. É provável 
que haja pouca imunidade à infecção 
naqueles que viajam ou são expostos 
de outra forma, pois a doença endê-
mica geralmente é limitada a partes 
da África Ocidental e Central.

3- Como ocorre o contágio?
A fonte de infecção nos casos 

relatados ainda não foi confirmada 
pela OMS. No geral, a varíola dos 
macacos pode ser transmitida pelo 
contato com gotículas exaladas por 
alguém infectado (humano ou animal) 
ou pelo contato com as lesões na pele 
causadas pela doença ou por materiais 
contaminados, como roupas e lençóis. 
Os sintomas da varíola dos macacos 
são geralmente de seis a 13 dias, mas 
pode variar de cinco a 21 dias. Por 
isso pessoas infectadas precisam ficar 
isoladas e em observação por 21 dias.

Diante dos casos específicos no 
Reino Unido, a UKHSA aconselha 
pessoas, particularmente gays, bis-
sexuais ou homens que fazem sexo 
com outros homens (HSH) a ficarem 
alertas a quaisquer erupções ou lesões 
incomuns em qualquer parte do corpo, 
especialmente na genitália e procura-
rem o serviço médico nestes casos. 
Apesar da recomendação, a varíola 
dos macacos nunca foi descrita como 
uma doença sexualmente transmis-
sível, embora possa ser transmitida 
por contato direto durante a atividade 
sexual, ressalta a agência.

Na história do nosso país ouve 
um tempo onde a imprensa 
era imensamente censurada 
e controlada pela Ditadura 
Militar. Após seu fim a cons-
tituição de 88 conquistou o 
direito por lei da liberdade 
de imprensa, comemorado 
no ultimo dia 07, que garante 
a imprensa sem nenhum tipo 
de censura, seja ela vinda de 
qualquer poder ou órgão pú-
blico, garantindo assim que 
possamos levar a população, 
não somente simples notícias, 
mas os fatos reais ocorridos, 
sem quaisquer alterações 
para enaltecer governos ou 
governantes, isso só é possível 
graças a democracia, a qual 
corremos um grave risco de 
perde-la.
A importância dessa lei é 
imensurável, quando gover-
nantes ameaçam veículos de 
imprensa e jornalistas, um 
sinal vermelho deve ser dado, 
pois isso indica claramente 
que tais governantes estão 
ferindo não só os direitos da 
impressa, mas também o direi-
to da população de receber a 
verdade, sem ser manipulada 
por Fake News, ou textos que 
alteram a realidade dos fatos.
Quando um governo fere os 
direitos dos cidadãos, deve-se 
ficar alerta e usar nosso poder 
de voto para parar quem amea-
ça publicamente a democracia 
brasileira, pois hoje é nosso 
direito a verdade, amanhã 
pode ser o direito de ir e vir!

OPINIÃO

EDITORIAL
Liberdade de Imprenssa
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18 ª Edição da Caminhada da 
Natureza reúne amantes do 

esporte e incentiva a solidariedade
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Servidores recebem certificado de 
curso de Liderança Master Mind

Festa Junina dos Paraíba 
promete movimentar 

Colombo neste final de semana

Servidores da Prefeitura de 
Colombo as primeiras turmas 
receberam os certificados do curso 
de liderança da MasterMind. Ao 
todo 58 servidores receberam 
certificados, entre eles secretá-
rios, diretores, coordenadores e 
gestores da Prefeitura Municipal.

Os treinamentos dos servidores 
foram realizados por meio da 
Escola de Gestão Pública do mu-
nicípio e contou com três etapas 
importantes. A primeira foi em 

Se você está em busca de um 
bom programa para curtir o 
seu final de semana, então se 
liga nesta dica do Jornal de 
Colombo, isso porque neste 
sábado (11), e no próximo 
dia 24 de Junho, será rea-
lizada mais uma edição da 

Secretaria de Saúde 
realiza mais um mutirão 

de vacinação neste 
sábado (11) em Colombo
Atenção moradores que 

precisam atualizar a sua 
carterinha de vacinação, 
a Prefeitura de Colombo, 
através da Secretaria de 
Saúde, irá realizar mais 
um mutirão de vacinação 
contra a covid-19 e con-
tra a gripe, em momento 
onde o número de casos 
confirmados das duas 
doenças cresceu devi-
do a chegada de baixas 
temperaturas devido ao 
inverno.
O mutirão irá acontecer 

em todas as unidades 
básicas de saúde do mu-
nicípio de Colombo, e 
podem se vacinar pessoas 
de todas as idades. A 
orientação da secretaria 

é que caso algum mora-
dor estiver com sintomas 
deverá ficar em casa e 
buscar a vacinação em 
outro momento.
Os serviços que irão ser 

ofertados neste mutirão 
serão: 
Vacinação contra a gripe 

para pessoas acima de 06 
meses de vida; Vacina-
ção contra a COVID-19 
(infantil adolescente e 
adulto); Atualização do 
esquema vacinal; Coleta 
de Exame.
O mutirão irá acontecer 

das 8h às 13h, exceto 
na UBS Fátima, onde 
o atendimento será ex-
clusivo para síndromes 
respiratórias.

outubro de 2021, chamada de 
Mente Mestra, em novembro o 
Eneagrama e de fevereiro a abril 
Lince – Liderança, Inteligência In-
terpessoal e Comunicação Eficaz.

O prefeito Helder Lazarotto e o 
vice-prefeito, Professor Alcione 
estiveram presentes na entrega de 
certificados, que foi realizada na 
Villa Magnólia Eventos.

De acordo com a diretora da 
Escola de Gestão, Professora 
Valdinéa de Souza, foram minis-

grandiosa “Festa Junina dos 
Paraíbas”. 

Plínio Schmidt juntamente 
com o Nenê Paraíba trazem a 
cultura nordestina a Colom-
bo com o apoio da Secretaria 
Municipal de Indústria, Co-
mércio, Turismo e Trabalho.

tradas neste curso técnicas para 
liderar e estabelecer ambientes 
harmoniosos e de cooperação 
entre as pessoas para a conquista 
e avanço do bem comum. “Os 
treinamentos tiveram como 
propósito, transformar em habi-
lidades as ferramentas práticas 
para o cotidiano, a fim de gerar 
resultados positivos e imediatos, 
tornando nossa equipe capaz de 
interagir colaborativamente e tudo 
isso irá refletir nos serviços 

Serviço:
Rua Francisco Vitório Da-

gostin, Nº 198 - Casa - Osasco 
- Colombo- PR

Entrada solidária (roupas, 
cobertores e alimento não pe-
recíveis) barraca da associação 
de moradores do Roça Grande)

Após dois anos paralisados por 
causa da pandemia de covid-19, 
a Prefeitura de Colombo, através 
das Secretarias de Obras, Meio 
Ambiente, Saúde, Esportes da 
cidade, realizou no último final de 
semana a 18ª Edição da Caminha-
da da Natureza em Colombo. O 
evento registrou 637 inscritos e a 
participação de 495 caminhantes 
que percorreram o circuito entre 
as regiões rurais do Campestre e 
Morro Grande.

O prefeito Helder Lazarotto par-
ticipou da caminhada, e destacou 
importância da realização de mais 
uma edição deste que já faz parte 
do calendário oficial do município.

“A nossa caminhada foi um 

sucesso, centenas de aventureiros 
abraçaram o nosso chamado e 
vieram curtir a nossa cidade, está 
região oferece uma experiência 
incrível com a natureza, um contato 
direto com a nossa fauna e flora”, 
destacou Helder.

Durante a 18 ª Edição da Cami-
nhada da Natureza os participantes 
também puderam realizar doações 
de mantimentos como alimentos 
e roupas para serem doadas, e os 
resultados da doação voluntária 
foram positivas. Foram arrecadados 
mais de 500 kg de alimentos e 50 
caixas de leite, que foram encami-
nhados às obras de assistência da 
Igreja Matriz Nossa Senhora do 
Rosário.
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COMEC quer integrar a linha Jardim 
Osasco com o Terminal do Santa Cândida

A Coordenadoria da Região 
Metropolitana de Curitiba 
(Comec), está realizando uma 

pesquisa com usuários da linha 
B73-CTBA/JD.OSASCO, que 
atende o município de Colom-

bo. O objetivo desta pesquisa é 
consultar a opinião dos usuários 
sobre a possibilidade de inclu-
são da linha na Rede Integrada 
de Transporte – RIT.

De acordo com a Comec, a 
proposta para a linha, hoje sem 
integração, e que faz o trajeto 
do bairro Jd. Osasco até o Ter-
minal Guadalupe, no centro de 
Curitiba, trás a possibilidade de 
a linha deixar de ir até o centro, 
passando a fazer á integração 
dentro do Terminal do Santa 
Cândida.

Ainda de acordo com o 
presidente da Comec, Gilson 
Santos, o usuário poderá fazer 
a conexão com outras 16 linhas 
(urbanas e metropolitanas) que 
por sua vez estão integradas 
aos 16 municípios que fazem 
parte desta rede, sem realizar o 
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Morador de Colombo acerta na 
Quina e ganha R$54 mil reais

A sorte está rondando a nossa 
cidade, e isso porque mais um 
morador teve a sorte grande 
e faturou prêmios nas loterias 

Secretaria de Educação abre 
vagas para curso de libras

Para você que tem vontade de 
aprender mais sobre a língua brasi-
leira de sinais, tão importante para a 
comunicação com as pessoas com 
deficiência auditiva, a oportunidade 
foi aberta, isso porque a Secretaria 
Municipal de Educação de Co-
lombo abriu vagas para o curso de 
libras. As aulas serão ofertadas pela 
Secretaria e realizadas na Faculdade 
Educacional de Colombo (FAEC), 
com o objetivo de propiciar a apren-
dizagem de Libras aos profissionais 
da educação, servidores municipais 
e comunidade em geral, levando-os 

a conhecer seus aspectos linguísti-
cos, possibilitando uma formação 
didática inclusiva, que permita 
estabelecer uma comunicação 
básica por meio da língua de sinais 
com surdos.

Para participar é necessário ter 
idade acima de 18 anos, ser mora-
dor de Colombo e ter concluído o 
ensino médio. As inscrições estão 
disponíveis no site da Prefeitura 
de Colombo

Mais informações, entrar em 
contato através dos telefones: 3675-
5008 / 3675-5070 e/ou 3675-5066.

da Caixa Econômica Federal. 
Desta vez uma aposta de Co-
lombo, na região metropolitana 
de Curitiba, cravou 5 números 

neste sábado (4). Desta forma, 
o sortudo irá receber um prêmio 
de R$54.865,83. Outras 38 
apostas acertaram a quina.

A aposta foi feita na Loterias 
Rio Verde, às margens da Estra-
da da Ribeira. Segundo a Caixa, 
foi a única quina feita no Paraná 
no sorteio 2488.

Acumulada
No prêmio principal, ninguém 

acertou as seis dezenas: 17 – 31 
– 34 – 40 – 56 – 57.

A estimativa de prêmio para 
o próximo concurso, a ser rea-
lizado na quarta-feira (8), é R$ 
9 milhões.

As apostas podem ser feitas 
até as 19h (horário de Brasília) 
do dia do sorteio, nas casas lo-
téricas credenciadas pela Caixa.

pagamento adicional da tarifa, 
que atualmente é realizada caso 
o passageiro queira pegar um 
ônibus que integra a rede.  

Caso o usuário precise desem-
barcar entre o Santa Cândida 
e o Terminal do Guadalupe, 
trajeto percorrido pela linha 
hoje, poderá fazê-lo utilizando 
a linha expressa 203-STA. 
CÂNDIDA/CAPÃO RASO, e 
ainda, em paradas específicas, 
a 200-LIGEIRÃO S. CÂNDI-
DA/PÇA.JAPÃO.  

Além do ganho com as novas 
conexões, a linha 203-STA. 
CÂNDIDA/CAPÃO RASO 
faz uso da canaleta exclusiva 
para ônibus da Av. Paraná, o 
que deverá diminuir o tempo 
de deslocamento do usuário até 
o centro em até 20 minutos nos 
horários de maior movimento, 

atualmente o ônibus metro-
politano realiza o seu trajeto 
pelas vias compartilhadas com 
os carros, fazendo com que em 
horários de pico tenha atrasos 
expressivos na linha, causando 
superlotação.

Outra melhoria seria com re-
lação aos horários de saída do 
Jd. Osasco, passando dos atuais 
22 horários para 30 horários em 
dias úteis.

Para efetivar esta mudança, 
porém, a Comec iniciou uma 
consulta com os usuários da 
linha. Desde o início da semana, 
fiscais estão distribuindo fol-
ders solicitando a participação 
da população por meio de uma 
pesquisa realizada no site. O 
folder traz um link para acesso 
e um QRCode para direciona-
mento rápido.

Comunicação de extravio de 
bloco de notas 
Empresa Construfuell instala-
ções e construções ltda cnpj: 
11.708.197/0001-34 situada na 
rua goioere, 123 paloma cep 
83410340 Colombo - PR comu-
nica o extravio dos blocos de 
notas de prestação de serviços 
numero 1 a 150 , 3 blocos de 50 
cada nota,  série F,  numero AIDF 
GIS 412/2010.

SÚMULA DE CONCESSÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa BELLPLUS INDUSTRIA E 
COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA, 
CNPJ 04.167.746/0001-45, torna 
público que recebeu do INSTITUTO 
ÁGUA E TERRA – IAT, Licença de 
Operação, RLO n° 188.582 emitida 
em 28/06/2020 validade 13/08/2022 
para Fabricação de Produtos Cos-
méticos e de Higiene Pessoal. A 
indústria encontra-se na Rua Luiz 
Gulin, 723 Barracão 09, município 
de Colombo-PR.

SÚMULA PEDIDO DE RENOVACAO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa BELLPLUS INDUSTRIA 
E COMERCIO DE COSMÉTICOS 
LTDA, CNPJ 04.167.746/0001-45, 
torna público o requerimento de 
renovação ao INSTITUTO ÁGUA 
E TERRA –
IAT, de Licença de Operação, para 
Fabricação de Produtos Cosméticos 
e de Higiene Pessoal. A indústria 
encontra-se na Rua Luiz Gulin, 
723 Barracão 09, município de 
Colombo-PR.

OFERTA DE VENDA HOTEL / POUSADA

350m² Área 
Construida

532m² Área 
do Terreno

Mais informações e propostas        (41) 3224-0000
Valor: R$550.000,00

14 apartamentos mobiliados
+ 8 kitnets sem mobilia

Rua Princesa Izabel, 
nº1.493 - Jd. Fátima - Colombo
Próximo ao Terminal Maracanã



ANO 23 - EDIÇÃO 2834  •  09 DE JUNHO DE 2022 | |5ZoleideSocial

Aniversariantes

Formatura

Homenagem
Waleska Rey 

06/06

Ratinho de 
Colombo 

08/06

Inauguração Labkosop

P a r a b é n s , 
Waleska! Dese-
jo abundância de 
luz, proteção dos 
anjos de Deus e a 
orientação d’Ele 
para te guiar pela 
vida. Que suas 
escolhas sejam 
felizes, te tragam 
sucesso e paz para 
a alma. Felicida-

des!

Feliz aniver-
sário, Ratinho! 
Que durante 
sua caminha-
da nesta terra 
nunca falte à 
luz de Deus na 
sua vida, ilu-
minando cada 
passo seu. Que 
Deus abençoe, 

parabéns!

Meus parabéns para a 
nossa Miss Infantil 2018, 
Samantha Worn! Pela sua 
conquista na formatura 
da Agência de Modelos 

Zoom. Sucesso!

Parabenizo o investigador da Delegacia de 
Polícia Civil do Alto Maracanã, Luis Felipe 
Jogaib Pinto (Carioca) e nossa Miss Simpatia 
2022, Deborah Rafaelli Gaida. Que receberam 
na última terça-feira (02), na Câmara Muni-
cipal de Colombo Votos de Congratulações.

Chegou em Colombo mais um empreendimento na área 
da saúde, o Laboratório LabKosop. Tive o privilégio de 
compartilhar este momento especial com os proprietários, 
colaboradores e convidados em um agradável Coffe Brake 
na manhã da última sexta-feira (03). Desejo muito sucesso a 

família LabKosop!
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SENAI/PR e Prefeitura de Colombo entregam certificados para 
empresas que trouxeram soluções e inovações contra desperdícios

Governo do Paraná anuncia ampliação do 
Programa Mais Merenda em Colombo

A cidade de Colombo foi a escolhida 
pelo Governador Carlos Massa Rati-
nho Júnior, para realizar a ampliação 
do Programa Mais Merenda em toda 
rede estadual de ensino.

O evento foi realizado no Colégio 
Estadual Zumbi dos Palmares, no 
bairro Mauá. De acordo com o Go-
verno do Paraná, através da Secretaria 
Estadual de Educação, com a amplia-
ção do Programa Mais Merenda, o 
projeto passa agora a atender todos 
os alunos da rede pública estadual 
de ensino.

Em entrevista ao Jornal de Colom-
bo, o governador Carlos Massa Ra-

Obra de melhoria na 
rede de distribuição pode 
afetar abastecimento de 
água no Roça Grande

A Sanepar informa que 
está executando melho-
rias na rede de distribui-
ção em Colombo e que 
o serviço pode afetar o 
abastecimento na região 
do bairro Roça Grande.
Na quinta-feira (9), 

será nas ruas Manoel 
de Carvalho, Domingos 
Cavalli e Arlindo Car-
valho, e pode afetar o 
abastecimento no Bairro 
Roça Grande. Será das 
8h às 16h, e a normali-
zação do abastecimento 
está prevista para as 20 
horas.
Clientes que possuem 

caixa-d’água domiciliar 
podem não ser afetados 
pelo desabastecimen-
to. De acordo com a 
Associação Brasileira 
de Normas Técnicas 
(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 

desperdícios. A Sanepar 
conta com a colaboração 
de todos!
O Serviço de Atendi-

mento ao Cliente Sane-
par é feito pelo telefone 
0800 200 0115, que fun-
ciona 24 horas. Ao ligar, 
tenha em mãos a conta 
de água ou o número de 
sua matrícula.
Para esta e outras in-

formações ut i l ize o 
aplicativo para celu-
lar Sanepar Mobile ou 
acesse sempre o site da 
Sanepar: www.sanepar.
com.br.

Em uma cerimônia realizada na 
noite desta terça-feira (070, a Pre-
feitura de Colombo em parceria 
com o SENAI/PR, entregaram os 
certificados para as empresas que 
participaram dos cursos de capaci-
tação oferecidos pelo órgão. Um 
dos programas mais significativos 

para o aumento de produtividade 
e desenvolvimento de habilidades 
gerenciais.
O programa foi realizado em 
Colombo, e teve total apoio da 
Secretaria Municipal de Indústria 
Comércio Turismo e Trabalho 
e a Federação das Indústrias 

tinho Júnior destacou que o objetivo 
é aumentar o aporte nutricional da 
alimentação aos estudantes. “Com 
a ampliação do Programa Mais 
Merenda, nossos estudantes da rede 
estadual de ensino passam a ter a 
oferta de três refeições por dia, com 
mais um lanche na entrada e na saída 
de cada turno”, disse o governador.

“Este programa além de contribuir 
com a segurança alimentar e nutri-
cional dos alunos, auxilia nos refle-
xos do processo de aprendizagem, 
também fomenta o comércio local, 
já que os recursos serão repassados 
diretamente às instituições da rede 

estadual de ensino para que façam as 
compras dos alimentos.”, completou 
o governador Ratinho.

Para o prefeito Helder Lazarotto, 
também em entrevista ao Jornal de 
Colombo, destacou que é uma honra 
receber mais uma vez o governador 
do Estado do Paraná na cidade. “Mais 
uma ação do governo do Estado em 
prol da população e ser a sede deste 
anúncio impulsiona nossos trabalhos 
em cuidar da nossa cidade e das fa-
mílias colombenses”, disse Helder, 
que também relatou que o programa 
serve de ideia para que os prefeitos 
possam colocar em prática na rede 
municipal de ensino.

O vice-prefeito, Professor Alcione pa-
rabenizou o governador do Estado, des-
tacando que a ação é muito importante 
para as instituições da rede estadual de 
ensino. “Um avanço necessário para a 
Educação do Estado do Paraná, com 
essa ampliação do programa vamos ver 
os resultados no processo de aprendiza-
gem dos estudantes muito em breve”.

Além da presença do governador 
Carlos Massa Ratinho Júnior, esti-
veram presentes o prefeito Helder 
Lazarotto, o vice-prefeito e secretário 
Municipal de Educação, Professor 
Alcione, servidores e autoridades 
locais.

do Estado do Paraná/SENAI, o 
projeto envolveu a participação 
de oito empresas do município, 
com resultados surpreendentes 
no aumento da produção e na 
lucratividade.
Utilizando-se da disseminação 
das melhores práticas mundiais 

para apoiar empresas em sua 
trajetória o programa ofereceu 
soluções para melhoria da gestão, 
inovação de processos e a redução 
de desperdícios nas empresas 
colombenses Dacla – Reboques 
e Engates, TanKspar/Cargopar – 
Indústria Comércio e Renovadora 
de Implementos Rodoviários, 
Realfix – Tintas Industriais, Vê-
neto Gelato – Alimentos, IBBT – 
Industria e Comércio de Produtos 
Alimentícios, RK – Ferramenta-
ria, Granpar – Fertilizantes.
O Prefeito Helder Lazarotto par-
ticipou do evento e destacou a 
importância da modernização das 
indústrias para a competitividade 
no mercado e os benefícios que 
os empresários que aderiram ao 
programa estão trazendo para seus 
colaboradores e para a cidade de 
Colombo. Já o Secretário Plinio 

Schmidt falou sobre a necessidade 
de mudança de visão para que as 
empresas se engajem na melhoria 
dos seus produtos e aumento da 
produtividade e lucro.
Participaram do evento ainda, o 
vice-prefeito Professor Alcione, 
A gerente comercial da FIEP/SE-
NAI Simone Parnes, vereadores 
Osmair Possebam, Sidnei Cam-
pos, Cezinha Heua, secretários de 
Assistência Social Elis Lazarotto, 
de Esporte e Cultura Ratinho de 
Colombo, diretor Executivo da 
SEICTT Zéca Binoto, analista 
comercial FIEP/SENAI, Thiago 
Garcia, consultor, João Bosco, 
coordenador de tecnologia e 
inovação FIEP/SENAI, Joyce 
Oliveira, gestora de projetos da 
SEICTT e a Analista Comercial 
FIEP/SENAI, Adriana Todo 
Bom.
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Concerto “Clássico do 
Sertanejo” reúne milhares de 
pessoas em evento no MON

A Orquestra Sinfônica do 
Paraná apresentou o último 
concerto da série Clássicos 
Sertanejos no Museu Oscar 
Niemeyer,  em Curitiba, 
neste domingo (5). A apre-
sentação, com regência do 
maestro convidado Carlos 
Prazeres,  levou música 
clássica e sertaneja para a 
população.

Foram 12 mil  pessoas 
impactadas nesta turnê. 
Os músicos começaram as 
apresentações em 20 de maio 
na cidade de Guarapuava (2 
mil espectadores). Em se-
guida, passou por Cascavel 
(3,3 mil), Londrina (2 mil), 
Maringá (3,5 mil) e, por fim, 
Curitiba (1,2 mil). O progra-
ma incluiu músicas como 
"Evidências" (José Augusto 
e Paulo Sérgio Valle), "É o 
Amor" (Zezé Di Camargo) e 
"Infiel" (Marília Mendonça), 
bem como as "Danças Hún-
garas", de Johannes Brahms.

O maestro Carlos Prazeres 
aproveitou os encontros para 
conversar com o público, 
explicar questões musicais e 

promover interação no espe-
táculo. As pessoas cantaram, 
dançaram e se emocionaram 
ao ouvir alguns de seus clás-
sicos preferidos nas cordas e 
sopros da Orquestra.

A OSP ainda fará passagens 
por outras cidades do interior 
do Paraná em 2022, desta 
vez, com a programação do 
projeto Guaíra para Todos. 
Com regência do maestro 
Alexandre Brasolim, este 
programa inclui obras clás-
sicas de compositores como 
Bizet, Mozart e Beethoven.
O projeto foi realizado por 

meio da Lei de Incentivo à 
Cultura, com apoio da Sane-
par, Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Prefeitura Mu-
nicipal de Cascavel, Prefei-
tura Municipal de Londrina 
e Prefeitura Municipal de 
Maringá; com o patrocínio 
da Copel; e com realização 
da Associação Brasileira de 
Apoiadores Beneméritos do 
Teatro Guaíra, Palco Para-
ná, Centro Cultural Teatro 
Guaíra, Governo do Estado 
do Paraná e governo federal.

Balé Teatro Guaíra realiza 
apresentação gratuita em 

Colombo no Dia do Meio Ambiente

O Balé Teatro Guaíra se 
apresentou neste sábado (4), 
o balé V.I.C.A. em Colombo, 
na Região Metropolitana de 
Curitiba. A apresentação 
foi gratuita e aconteceu no 
Parque Linear, no bairro 
Maracanã. O evento faz parte 
do projeto Parques e Praças, 
que tem o objetivo de levar 
espetáculos culturais de for-
ma ampla e descentralizada 
aos mais variados públicos. 

O acrônimo V.I.C.A. signi-
fica volatilidade, incerteza, 
complexidade e ambiguida-

de, características que são 
parte do mundo pós-moder-
no, mas foram exacerbadas 
com a pandemia de Covid-19. 
O termo surgiu nos Estados 
Unidos após o fim da Guerra 
Fria.

Os espectadores também se 
surpreenderam com a trilha 
sonora, que reúne elementos 
do erudito ao funk. A trilha 
é composta por trechos de 
ritmos brasileiros. A ideia é 
reproduzir e discutir o que 
se vive no mundo virtual, 
como o Instagram e o Tik-

CULTURA

Tok, com diversos estilos e 
perspectivas.

“O projeto Parques e Praças 
é uma continuação da inicia-
tiva de grande sucesso do ano 
passado e já se tornou uma 
referência. Já temos apresen-
tações agendadas em outras 
cidades no segundo semes-
tre de 2022. Nossos demais 
corpos artísticos também já 
estão preparando montagens 
para ‘cair na estrada’”, diz 
Cleverson Cavalheiro, di-
retor-presidente do Teatro 
Guaíra.

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE CIRCULANTE
Caixa e Bancos 1.624.666,15     1.234.346,73     Fornecedores 14.835.988,15   18.688.607,39   
Clientes 15.136.982,85   20.162.878,11   Empréstimos e Financiamentos -                    3.141.807,70     
Tributos a recuperar 5.625.499,38     18.672,54          Obrigações trabalhistas 377.803,40        362.184,61        
Estoques 5.402.207,50     5.620.137,66     Obrigações tributárias 299.033,71        255.354,77        
Dividendos antecipados 2.102.000,00     -                    Outras obrigações 248.415,91        2.537.646,54     
Outros ativos 98.571,13          570.603,21        Total do Passivo Circulante 15.761.241,17   24.985.601,01   
Total do Ativo Circulante 29.989.927,01   27.606.638,25   

NÃO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE Provisão para contingências 139.700,00        139.700,00        
Tributos a Compensar 3.500.004,14     4.737.317,85     Total do Passivo Não Circulante 139.700,00        139.700,00        
Outros ativos 155.113,16        152.104,33        PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Imobilizado 558.555,31        494.632,28        Capital Social 1.100.000,00     600.000,00        
Total do Ativo Não Circulante 4.213.672,61     5.384.054,46     Reserva Legal 220.000,00        120.000,00        
ATIVO TOTAL 34.203.599,62   32.990.692,71   Reservas de Lucros 16.982.658,45   7.145.391,70     

Total do Patrimônio Líquido 18.302.658,45   7.865.391,70     
PASSIVO TOTAL 34.203.599,62   32.990.692,71   

Valores expressos em reais 31/12/2021 31/12/2020
Receita Operacional Bruta 217.898.947,44 163.562.079,73
(-) Deduções da Receita 62.256.183,71 28.942.953,42
(=) Receita líquida 155.642.763,73 134.619.126,31 Valores expressos em reais 31/12/2021 31/12/2020
(-) Custosdos bens e serviços 140.231.062,43 115.268.935,08 Fluxo de Caixa das Atividades 11.386.262,27   2.076.200,43     
(=) Resultado operacionla bruto 15.411.701,30 19.350.191,23 Fluxo de Caixa das Atividades de 206.212,45-        211.559,41-        
(-) Despesas Operacionais 8.921.131,85 9.211.862,37 Fluxo de Caixa das Atividades de 10.789.730,40-   3.036.000,00-     
(=) Lucro Operacional Líquido 6.490.569,45 10.138.328,86 Aumento/Redução de Caixa e 390.319,42        1.171.358,98-     
(-) resultado Não operacional 14.637.099,35 403.310,64 Disponibilidades no Início do Período 1.234.346,73     2.405.705,71     
(=) Lucro Antes da CSLL e IRPJ 21.127.668,80 10.541.639,50 Disponibilidades no Final do Período 1.624.666,15     1.234.346,73     
(-) IRPJ 5.171.952,70 2.638.577,16 390.319,42        1.171.358,98-     
(-) CSLL 1.892.525,93 947.356,99
Lucro Líquido do Exercício 14.063.190,17 6.955.705,35
Lucro Líquido por ação 0,08                   11,59                 

Valores expressos em reais RESERVA DE LUCROS
Saldos Iniciais 2.109.686,35                                          
Resultado do Exercício
Dividendos Distribuidos
Constituição de Reserva de Lucros 5.035.705,35                                          
Saldos Finais 31/12/2020 7.145.391,70                                          
Saldos Iniciais
Resultado do Exercício
Capital Social 500.000,00-                                             
Reserva de Lucros 13.963.190,15                                        
Reserva Legal
Dividendos Distribuidos 3.625.923,40-                                          
Saldos Finais 31/12/2021 16.982.658,45                                        

MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A. - CNPJ: 05.912.018/0001-83

-                       
-                       

3.625.923,40-        
18.302.658,45      

-                       5.035.705,35-        

-                       

TOTAL
2.829.686,35        
6.955.705,35        
1.920.000,00-        

7.865.391,70        
-                       

14.063.190,15      
-                       

14.063.190,15      

13.963.190,15-      
100.000,00-           100.000,00               

6.955.705,35        
1.920.000,00-        

-                       

1.100.000,00             220.000,00               

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
LUCROS OU CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL

Contadora - CRC 1-PR051649/O-2
Ricardo da Conceição

Presidente

120.000,00               

Tânia Terezinha Dobrovolski

600.000,00                

600.000,00                120.000,00               

500.000,00                
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Agência Zoom Modelos realiza evento para 
especializar profissionais na Grande Curitiba

A Agência Zoom Modelos rea-
lizou no último dia 28 de maio, 
mais uma edição da Formatura 
e Desfile de Marcas, no Teatro 
Regina Vogge, em Curitiba. 
A agência ofereceu durante o 

processo de preparação para a 
formatura, os alunos que partici-
param dos cursos tiveram dicas 
para aprimorar na área, e teve 
como objetivo profissionalizar 
os modelos e manequins para 

atuar no mercado fashion e pu-
blicitário, já o desfile de marcas 
tem como objetivo principal 
ampliar a visibilidade dos mo-
delos para futuras contratações, 
dando também a oportunidade 

a própria marca de ser vista por 
diversas pessoas.

Há mais de 18 anos, a Zoom 
Agência de Modelos profissio-
naliza os melhores modelos e 
manequins para o mercado de 

trabalho e os apresenta anual-
mente este evento de formandos.

Para a pratica deste evento, a 
Zoom se propõe a realizar uma 
confraternização entre escola 
e familiares dos alunos e tam-
bém apresentação dos novos 
profissionais para o mercado 
de trabalho, com a presença de 
produtores e diretores do mundo 
fashion e publicitário. 

A proposta é apresentar os mo-
delos e marcas em ambiente de 
visualização nacional, contando 
com mais de 40 modelos for-
mandos. Dessa forma, convida 
estilistas, produtores, clientes, 
publicitários, entre outros, a fa-
zerem parte do evento de forma 
gratuita podendo ter divulgação 
inicial para o mercado com re-
levância nacional.

Serviço:
Agência Zoom Modelos
Endereço: Avenida Anita Gari-

baldi – 61 – Cabral – Curitiba-PR
Contatos (41)3206-6133 (41) 

99681-0200
Instagram @agenciaescola-

zoom
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Colombo recebe pinturas exclusivas 
de sua cidade-irmã vinda da China

A cidade de Colombo recebeu 
nesta quarta-feira (80, nove pin-
turas de peônia com pinceladas 
finas de Heze, a cidade natal da 
peônia na Província de Shandong, 
leste da China. O município de 
Colombo é considerado uma 
cidade-irmã brasileira de Heze.

Participaram da cerimônia o 
prefeito de Colombo Helder La-
zarotto, o vice-prefeito Alcione 
Giaretton, o presidente da Câmara 
de Intercâmbio Cultural Brasil-

-China Shangguan Jianfeng, bem 
como representantes de empresas 
chinesas no Brasil.

Durante a cerimônia, os de-
legados assistiram ao vídeo de 
promoção “O Florescer de Heze”, 
que apresentou o cenário natural, 
os locais históricos e o patrimônio 
cultural da cidade chinesa. Pos-
teriormente, Zhou Shenghong, 
membro do Comitê Permanente 
do Comitê Municipal de Heze 
do Partido Comunista da China e 

chefe do Departamento de Comu-
nicação de Heze, fez um discurso 
por videoconferência. Zhou disse 
que em dezembro de 2006, Heze 
e Colombo se tornaram cidades-
-irmãs. Nos últimos 15 anos, a 
cooperação entre os dois lados 
em intercâmbios econômicos e 
comerciais e intercâmbios cul-
turais continuou a se aprofundar, 
e a ponte de amizade tornou-se 
mais sólida.

Zhou também disse que a peônia 

é graciosa e luxuosa, rica e digna, 
e conhecida como a flor de uma 
era próspera, simbolizando a paz e 
a prosperidade do país. Espera-se 
que, com base em trocas amisto-
sas de longo prazo e cooperação 
sincera, os dois lados possam 
alcançar um nível mais alto de 
abertura, cooperação de alto nível 
e intercâmbios mais amplos, para 
que a “flor da amizade” tenha mais 
“resultados ganha-ganha”.

O prefeito de Colombo, Helder 

Lazarotto, expressou sua gratidão 
ao governo municipal de Heze e 
espera que as duas cidades possam 
ter uma cooperação mais próxima 
no futuro. Além disso, Helder 
Lazarotto dá as boas-vindas às 
empresas chinesas para investir 
em Colombo e compartilhar opor-
tunidades de desenvolvimento.

Shangguan Jianfeng, presiden-
te da Câmara de Intercâmbio 
Cultural Brasil-China, disse que 
este ano marca o 48º aniversário 
do estabelecimento das relações 
diplomáticas entre a China e 
o Brasil, e que a Reunião de 
Líderes do BRICS 2022 orga-
nizada pela China também será 
realizada em breve, oferecendo 
novas oportunidades para os dois 
países expandirem a coopera-
ção. Os dois países têm grande 
potencial de cooperação em 
educação, esportes, intercâmbios 
interpessoais e culturais, dentre 
os quais os intercâmbios inter-
pessoais e culturais têm grandes 
necessidades e espaço para maior 
desenvolvimento.

Heze é a maior base de plan-
tio, vendas e pesquisa científica 
da peônia na China. Na cidade 
existem 9 sistemas principais 
de cores, 10 tipos principais de 
flores e 1.280 variedades de 
plantio da flor.
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Última rodada da segunda fase da 13ª Copa Jornal 
de Colombo será realizada no dia 19 de junho

Futebol de Colombo é o grande campeão da 
fase regional dos Jogos Abertos do Paraná

Depois de realizar ao 
longo da competição uma 
campanha invejável, a 
equipe colombense de 
Futebol sagrou-se grande 
campeã da fase regional 

dos Jogos Abertos do Pa-
raná com uma goleada de 
5×0, contra a equipe de 
Pontal do Paraná.
Na semifinal Colombo 
derrotou também golean-

do a equipe de São José 
dos Pinhais pelo placar 
de 6×1. “Em 2021, esta 
mesma equipe de São José, 
havia nos vencido na final. 
Desta vez, a eliminamos 

A 13ª Copa Jornal de Co-
lombo está se encaminhando 
para a reta final da edição de 
2022, e no próximo dia 19 de 
junho, será realizada a última 
rodada da segunda fase da 
competição.

A terceira rodada da segunda 
fase que seria realizada neste 
próximo final de semana não 
poderá ser realizada porque a 
partida entre Real Comunidade 
x Itaipu não pode ser concluído 
nos últimos dias devido ao mal 
tempo.

Os jogos estão disputadíssi-

mos, e de grandes emoções. 
As partidas serão realizadas 
no campo do São Sebastião e 
no campo do Imperial, e no dia 
19 de junho, rodada terá três 
jogos, com início da primeira 
partida no campo do São Se-
bastião com os jogos da equipe 
do Itaipu x Canarinho às 13h15 
e logo após o jogo do Colom-
bense x Guerreiros às 15h15. 
O terceiro jogo será no campo 
do Imperial, entre Rio Verde x 
real Comunidade às 15h15. Os 
jogos estão disputadíssimos, e 
de grandes emoções.

e fizemos a final que nos 
consagrou com a equipe 
jogando muito bem e o 
que é mais importante. 
Com um comportamento 
tático perfeito”, disse o 

Professor Michel Ceccon 
que é o treinador campeão.
Ele atribui o sucesso à 
continuidade dos traba-
lhos, destacando que o 
objetivo agora é focar na 
preparação para a fase 
final que acontece neste 
segundo semestre.
Ao comemorar o título 
o Secretário de Espor-
tes Ratinho de Colombo 
destacou a reformulação 
que passa o esporte co-
lombense. “Não é só no 
futebol, mas, em todas 
as modalidades. Estamos 
investindo em matérias, 
reformas nas praças es-
portivas, contratação de 
profissionais formados 
em educação física, e os 
resultados já começaram a 
acontecer. Estamos felizes 
pela conquista, mas, sabe-
mos que temos um longo 
caminho pela frente”, 
disse o secretário.
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Polícia busca suspeito de matar diretor 
da Secretaria de Obras de Curitiba

Homem que manteve 
jornalista refém em 

Curitiba já foi condenado 
pela morte da esposa

O criminoso Jeferson 
Tonin Magalhães dos 
Santos, que manteve o 
jornalista Henry Xavier 
refém junto com a fa-
mília, dentro do apar-
tamento da vítima, no 
bairro Santa Quitéria, em 
Curitiba, tem uma ficha 
criminal extensa segundo 
a Polícia Civil do Paraná.
De acordo com a ficha 
criminal do homem di-
vulgada pela própria 
Polícia Civil, Jeferson 
possui passagens por 
tráfico de drogas, roubo, 
lesão corporal e homicí-
dios. Um deles seria o 
assassinato da própria es-
posa, pelo qual o homem 
foi condenado a mais de 
20 anos de prisão.
Ele é acusado de executar 
a esposa com sete tiros, 
em Cascavel, no oeste do 

A Polícia Civil do Paraná 
procura por Hermes da 
Motta, suspeito de matar 
o diretor da Prefeitura de 
Curitiba, Augusto Meyer 
Neto, durante um latro-
cínio que aconteceu no 
último dia 29 de maio, 
no bairro Santa Cândida. 
De acordo com a PC, um 
mandado de prisão foi 
expedido na segunda-
-feira (6), a informação 
é que o suspeito deve se 
apresentar na Delegacia 

estado, em 2018. Jeferson 
estava foragido desde 
junho de 2020 e foi preso 
em flagrante pela polícia 
no dia do sequestro. A 
condenação do criminoso 
é de 21 anos e 9 meses 
pelo crime de homicídio 
triplamente qualificado.
A vítima, Caline Alves 
Pires de Morais,  era 
obrigada por Jeferson a 
cuidar do local onde ele 
traficava drogas em Cas-
cavel. A mulher deixou a 
cunhada, por alguns mi-
nutos, vigiando o local e 
o suspeito ‘não gostou’ da 
situação. O homem tirou 
o filho de dois anos do 
colo da mulher e atirou 
contra ela.
Jeferson também é acu-
sado de um homicídio 
registrado em Joinville, 
em Santa Catarina (SC).

de Furtos e Roubos de 
Veículos (DFRV) nesta 
quinta-feira (09).
O crime foi registrado por 
câmeras de segurança, no 
vídeo registrado é pos-
sível ver o momento em 
que um Volkswagen Gol 
se atravessa na frente do 
carro do diretor e o faz 
parar. Ele tenta acertar o 
assaltante que revida. Ele 
acaba morto e os assassi-
nos fogem.
Os policiais da Delega-

Idoso fica gravemente ferido após ser atropelado, no Pilarzinho

cia de Furtos e Roubos 
de Veículos (DFRV) as-
sumiram a investigação 
após a Divisão de Ho-
micídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP) concluir 
que o caso se trata de um 
latrocínio (roubo seguido 
de morte) e não um crime 
de homicídio.
Outro suspeito de par-
ticipação no crime foi 
identificado pela Polícia 
Civil, mas ainda não tem 
mandado de prisão.

Um idoso ficou grave-
mente ferido após ser 
atropelado na noite desta 
terça-feira (07), o aciden-
te aconteceu na esquina 
das Ruas Jorge Gava e 
Reinaldo M. Von Der Os-
ten, no bairro Pilarzinho, 
em Curitiba.
Uma equipe do SIA-

TE foi acionada para o 
atendimento da vítima, 
ao chegarem ao local 
constataram que era ne-
cessário o deslocamento 
do Médico.  Segundo 
informações colhidas no 
local, o veículo que se 

envolveu era um Celta, 
e de acordo com teste-
munhas o condutor foi 
realizar uma conversão 
no momento em que a 
vítima foi tentar atraves-
sar a via, o idoso teve um 
momento de indecisão, 
e neste instante houve o 
atropelamento.
O condutor do Celta 

permaneceu no local e 
acionou o socorro, que 
rapidamente chegou ao 
acidente. Com a situação, 
o SIATE do Corpo de 
Bombeiros levou a vítima 
ao Hospital Cajuru.

POLICIAL

Siga-nos nas redes sociais
FB/JORNALDECOLOMBO

@JORNALDECOLOMBO
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Homem é perseguido e executado a 
tiros no meio da rua na Vila Liberdade

Homem é executado a tiros em frente 
a sua casa em Fazenda Rio Grande

Chuva provoca acidentes 
com moto em Colombo 

nesta terça-feira (7)

Um homem foi morto a tiros 
após ser perseguido por um car-
ro, o crime aconteceu na deste 
domingo (5), na Vila Liberdade, 
em Colombo, na região metro-
politana de Curitiba. De acordo 
com informações colhidas no 
local da ocorrência pela equipe 
do Jornal de Colombo, a vítima 
estava dentro de um veículo, 
quando outro carro começou 
a perseguir e efetuou vários 
disparos de arma de fogo. Se-
gundo a investigação, o homem 

Um homem foi executado a 
tiros na noite desta terça-feira 
(07), em Fazenda Rio Grande, 
na região metropolitana de 
Curitiba. Segundo informações 
colhidas no local, o homem teria 
aproximadamente 27 anos, e 
mesmo baleado a vítima tentou 
correr para dentro de sua resi-
dência, com intenção de esca-
par, porém ele não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local. 

As equipes do Corpo de Bom-

A chuva que caiu durante 
toda esta terça-feira (7), 
em Colombo, trouxe muito 
trabalho para os socorristas 
do Corpo de Bombeiros da 
cidade, isso porque vários 
acidentes foram registrados 
devido a pista molhada, o 
primeiro deles foi registrado 
na Rua Quintino Bocaiuva, 
no bairro Campo Pequeno, 
onde uma colisão entre um 
carro e uma moto deixou um 
motociclista ferido.

Em entrevista ao Jornal 
de Colombo, o cabo Danilo 
disse que ao chegarem no 
local a vítima estava estável. 
“Chegamos ao local e verifi-
camos a vítima caída no as-
falto, ao realizar os primeiros 
atendimentos constatamos 
uma lesão em coxa direita 
e tornozelo direito”. Ainda 
no local foi constatado que 
a o condutor do veículo se 
evadiu do local do acidente, a 
vítima foi levada ao Hospital 
do Cajuru.

Outro acidente também 
com moto foi registrado na 

assassinado tinha histórico 
policial, o que pode ter relação 
com o crime.

De acordo com o investigador 
Fábio, em entrevista ao Jornal 
de Colombo, foram vários dis-
paros efetuados contra o carro 
da vítima.

“Ele foi perseguido por um 
veículo e foi alcançado. Os 
criminosos efetuaram disparos 
contra o morador. A princípio, 
uma arma de 9 milímetros”, 
relatou ao Jornal de Colombo.

beiros foram acionadas para o 
local para verificar se a vítima 
ainda teria sinais de vida, mas 
o rapaz já estava em óbito. A 
Polícia Militar chegou logo em 
seguida, e isolou o local, para a 
chegada da perícia e do Instituto 
Médico Legal (IML).

Ainda de acordo com infor-
mações colhidas no local da 
execução, o homem estaria 
sentado em frente a sua casa, 
na Avenida Condor, no bairro 

região do Trevo do Atuba, 
na pista sentido Colombo, 
onde um motociclista acabou 
derrapando na pista molhada 
e teve uma queda no asfal-
to, também de acordo com 
o cabo Danilo, a causa do 
acidente pode ter sido o óleo 
caído na pista deixado pela 
grande quantidade de cami-
nhões e ônibus que trafegam 
no trecho.

Ainda de acordo com o 
cabo Danilo, em dias de 
chuva a dica é se proteger 
e ter prudência no trânsito. 
“Em dias de chuva a gente 
constata que o número de 
colisões envolvendo mo-
tocicletas principalmente 
aumenta bastante, por isso 
neste dia a gente pede para 
que os condutores se atentem 
a velocidade cuide de você e 
dos outros, pois o trânsito é 
feito por pedestres e moto-
ristas”, disse o cabo.

A vítima foi levada ao 
Hospital do Trabalhador com 
ferimentos moderados e sus-
peita de fratura nas pernas.

Sobre o passado criminoso, o 
investigador disse que ainda é 
cedo para saber se o crime tem 
relação, mas é possível.

“Tudo é possível, agora co-
meça a investigação. A polícia 
faz vistoria no local nesse mo-
mento, mas, a princípio, nada 
de irregular com o veículo”, 
concluiu.

O corpo foi encaminhado 
ao Instituto Médico Legal do 
Paraná (IML). O caso será 
investigado pela Polícia Civil.

Gralha Azul, quando dois atira-
dores chegaram e abriram fogo 
contra a vítima

A Polícia Civil informou as 
equipes de reportagem que o 
homem executado possuía pas-
sagens por tráfico e receptação. 

A Delegacia de Fazenda Rio 
Grande deverá abrir um inqué-
rito para investigar o caso.

O corpo foi recolhido ao Ins-
tituto Médico Legal de Curitiba 
(IML)

ANÚNCIE
AQUI!

(41)3606-6055
Aumente sua 
visibilidade!
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SESA alerta para o aumento de doenças 
causadas em dias chuvosos na região de Curitiba

Com a quantidade de chuvas 
registradas nos últimos dias 
em todo o estado, a Secreta-
ria de Estado da Saúde alerta 
para o risco de aumento de 
casos de leptospirose no 
Paraná, principalmente em 
áreas litorâneas, urbanas e 
rurais.
De acordo com a SESA, a 

doença, causada pela bacté-
ria leptospira, é comumente 
encontrada na urina de ratos. 
Com as chuvas, podem se 
misturar a água de valetas, 
lagoas, lamas e até mesmo 
nos locais com formação de 
córregos. A penetração da 
bactéria ocorre pela pele, 
em pequenos ferimentos ou 

lesões, ou pela exposição por 
longos períodos.
Após a infecção, a doença 
pode ser identificada com 
a realização de exames 
laboratoriais, o que deve 
ocorrer uma semana após o 
aparecimento dos sintomas. 
Embora a grande maioria 
dos casos não apresentem 

complicações, a doença 
pode levar à morte se não 
for tratada de modo correto 
e precocemente.
Os sintomas da doença são 
febre alta, mal-estar, dores 
de cabeça constantes e in-
tensas, dores pelo corpo, 
principalmente na pantur-
rilha, cansaço e calafrios. 
Dores abdominais, náuseas, 
vômitos, diarreia e desidra-
tação também são sintomas 
frequentes.
Ainda segundo a SESA, 
de 2015 a 2022, o Paraná 
registrou 2.369 casos de lep-
tospirose. “A prevenção para 
a doença acontece desde o 
cuidado ambiental até evitar 
acúmulo de água ou o contato 
com água ou lama em locais 
sem a devida higiene”, afir-
mou o secretário de Estado 
da Saúde, César Neves.

Cuidados importantes antes 
e depois das chuvas:
Não jogar lixo ou objetos nos 
rios e bueiros, o que represa 
as águas;
Guardar os alimentos em 
lugares secos e dentro de 

recipientes fechados;
Não usar água de poço ou 
reservatório inundado antes 
da desinfecção;
Lavar e desinfetar utensílios 
e a caixa de água;
Filtrar e ferver por 15 mi-
nutos a água para consumo 
ou usar hipoclorito de sódio 
a 2,5% (água sanitária), na 
seguinte medida: duas gotas 
para cada litro de água e es-
perar no mínimo 15 minutos 
antes de consumir;
Não brincar ou nadar em 
lagos, cavas e córregos nem 
nas águas de enchente;
Evitar contato com água e 
lama, usando sempre botas e 
luvas de borracha, ou sacos 
plásticos amarrados nos pés 
e nos braços;
Inutilizar alimentos naturais 
ou preparados, assim como 
medicamentos, que entraram 
em contato com a água de 
enchente;
Manter os quintais, terre-
nos baldios públicos ou 
privados, sempre limpos, 
evitando acumular entulhos 
que favoreçam o esconderijo 
de ratos.
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O Ministério da Saúde prorro-
gou a Campanha Nacional de Va-
cinação contra a Gripe e Sarampo. 
A informação foi confirmada no 
Ofício Circular nº 100/2022, en-
viado aos estados nesta quinta-feira 
(2). A campanha começou no dia 
4 de abril e a previsão era que o 
término fosse nesta sexta-feira (3), 
mas agora os públicos prioritários 
podem procurar os postos de vaci-
nação até o dia 24 de junho.

O secretário de Estado da Saú-
de, César Neves, esteve em Brasília 
na última semana e solicitou a 
mudança. O Paraná possui uma 
cobertura vacinal de apenas 47% 
contra gripe e 35,3% contra sa-
rampo, entre os grupos prioritários. 
“Historicamente a população para-
naense sempre aderiu às campanhas 
de vacinação, mas com a chegada 
da Covid-19 e principalmente as 
fakenews, às coberturas vacinais 
têm diminuído e isso é extrema-
mente perigoso”, alertou.

Ainda segundo o secretário, a 
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Campanha de vacinação contra 
gripe e sarampo é prorrogada até 

24 de junho no Paraná

baixa procura pelos imunizantes 
pode impulsionar a transmissão 
das doenças. “A vacinação é nossa 
ferramenta, se não estivermos imu-
nizados estaremos mais suscetíveis 
à contaminação e consequente dis-
seminação das infecções”, afirmou.

De acordo com o governo 
federal, a meta é vacinar 90% do 
público alvo contra Influenza e 95% 
contra sarampo. A pasta reforça a 
necessidade de adoção de medidas 
por parte dos municípios, como 
busca ativa e vacinação extramuro 
(quando o profissional de saúde se 
desloca até uma empresa, hospital, 
escola, etc e realiza a vacinação 
em pessoas que muitas vezes não 
podem se deslocar até um posto de 
vacinação).

DADOS – Segundos os dados 
do Vacinômetro Nacional, a imuni-
zação contra a gripe chegou a 27,1 
milhões de doses aplicadas dentre 
as 77,9 milhões pessoas elencadas 
como público no País. A cobertura 
nacional é de 44,1%. No Paraná, 
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Programa de aprimoramento para professores 
da rede estadual oferta 2 mil vagas

Começam no dia 13 de junho as 
inscrições para o PDE – Programa 
de Desenvolvimento Educacio-
nal, que tem 2 mil vagas desti-
nadas a professores do Quadro 
Próprio do Magistério (QPM) 
da rede estadual de ensino do 
Paraná. Podem se inscrever os 

profissionais que estejam no ní-
vel II, entre as classes 8 e 11. As 
inscrições são gratuitas e seguem 
até 1º de julho, por meio do portal 
educacao.pr.gov.br. Veja AQUI  o 
edital completo.
“Os profissionais da nossa rede 
poderão ganhar salários maio-

res, estudar mais e subir na sua 
carreira profissional. É uma ex-
celente notícia”, diz o secretário 
da Educação do Paraná, Renato 
Feder. “São 2 mil vagas para o 
desenvolvimento da educação do 
nosso estado”.
Os candidatos passarão por um 
processo seletivo que compreende 
duas etapas: prova objetiva (que 
acontecerá em 31 de julho) e prova 
didática, que consiste no upload de 
um vídeo de sua autoria, entre os 
dias 5 e 12 de setembro. Os pro-
fessores selecionados começarão 
as atividades do PDE no primeiro 
semestre de 2023 e deverão atuar 
durante os dois anos do programa 
como professores formadores.
As atividades de formação serão 
desenvolvidas a distância, exceto 
pela implementação do projeto 
de pesquisa. O candidato pode se 
inscrever em apenas uma discipli-
na ou área e não terá afastamento 

laboral.
As inscrições são tanto para os 
professores que atuam nas escolas 
como os que trabalham na Secre-
taria de Estado da Educação e do 
Esporte (Seed-PR), no Núcleo 
Regional de Educação (NRE), nas 
entidades vinculadas (Fundepar, 
Paraná Esporte, Paranaeducação, 
Colégio Estadual do Paraná ou 
Conselho Estadual de Educação) 
ou na APP-Sindicato.
O professor que estiver no exer-
cício de suas funções em outros 
órgãos deverá retornar às suas 
funções de docência na escola 
ou assumir função na Seed, APP-
-Sindicato, no NRE ou em uma 
das entidades vinculadas à Seed.
O profissional deverá aplicar seu 
projeto na escola em que é lotado 
ou onde estiver atuando. Já o ser-
vidor que trabalha na Seed ou no 
NRE poderá aplicar o projeto em 
seu próprio setor, desde que seja 

voltado à gestão ou à formação 
de professores, ou aplicá-lo na 
escola, fora do seu horário de 
trabalho, caso a proposta seja 
direcionada aos alunos.
Os servidores titulados que op-
tarem pelo aproveitamento de 
titulação deverão participar do 
processo seletivo e, então, aguar-
dar o encerramento da turma para 
progressão na carreira, sem pre-
cisar desenvolver um projeto — 
porém, desenvolverá atividades 
da Seed-PR quando convocado. 
Já aqueles que tiveram vagas 
resguardadas de outras turmas 
não participarão do processo de 
seleção, porém realizarão todas 
as atividades desta turma.
A aplicação da prova acontecerá 
nos municípios-sede dos Núcleos 
Regionais de Educação. Os locais 
de realização da prova serão di-
vulgados em 25 de julho no site 
www.institutoconsulplan.org.br.

Siga-nos nas 
  redes sociais

FB/JORNALDECOLOMBO
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Loja 2 - Rua Pref. Pio Alberti, 555 - Osasco

a cobertura está acima da média 
(1.619.687 pessoas atendidas), mas 
a meta vacinal abrange 4.387.469 
pessoas. O Estado é o 4º em núme-
ros absolutos de aplicações e o 9º 
em cobertura vacinal.

Já com relação ao sarampo, a 
população alvo no Brasil soma mais 
de 18,8 milhões de pessoas, mas 
apenas 5.401.291 doses foram apli-
cadas, representando uma cobertura 
vacinal de 31,3%. No Estado, a 
meta é de 965.468 doses, mas até 
agora apenas 266.748 foram apli-
cadas. A cobertura também é maior 
que a média nacional. O Estado 
ocupa o 6º lugar em aplicações e 
cobertura vacinal.

GRUPOS – A campanha de 
imunização contra o sarampo busca 
atingir crianças de seis meses a 
menores de cinco anos de idade, 
além de atualizar a situação vacinal 
de trabalhadores da saúde. Já os 
grupos prioritários que podem se 
vacinar contra a gripe são idosos 
acima de 60 anos, trabalhadores 
da saúde, crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos de idade (4 
anos, 11 meses e 29 dias), gestan-
tes e puérperas, povos indígenas, 
professores, comorbidades, pes-
soas com deficiência permanente, 
forças de segurança e salvamento 
e forças armadas, caminhoneiros e 
trabalhadores de transporte coletivo 
rodoviário de passageiros urbano 
e de longo curso, trabalhadores 
portuários, funcionários do sistema 
prisional, adolescentes e jovens de 
12 a 21 anos de idade sob medidas 
socioeducativas e população priva-
da de liberdade.

ESTADUAL
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2022
MAIOR 
DESCONTO
DA HISTÓRIA.

10% de desconto
para pagamento em 2x

5% de desconto
para pagamento em 3x

Aponte a
câmera do
celular para
o QR Code
e pague pelo
celular

colombo.pr.gov.brAcesse: 3656-8019ou ligue:

SEMPRE
POR
VOCÊ.



ANO 23 - EDIÇÃO 2834  •  09 DE JUNHO DE 2022 | |15ESTADUAL

Fo
to

 –
 D

iv
ul

ga
çã

o 
/ S

ES
A

Informe semanal da Dengue registra mais 
7.557 casos e três óbitos no Paraná

A Secretaria de Estado 
da Saúde divulgou nes-
ta terça-feira (7), o 41º 

Informe Epidemiológico 
semanal da dengue. Este 
novo documento regis-

trou mais 7.557 novos 
casos da doença e mais 
três óbitos no Paraná.

Desde o início do atual 
período sazonal, em 1º 
de agosto de 2021, são 
196.053 casos suspeitos, 
com 86.809 confirma-
ções. O Estado conta-
biliza 41 mortes pela 
doença.
Os óbitos divulgados 

no informe desta terça 
são de dois homens e 
uma mulher com idades 
entre 53 e 79 anos. Eles 
residiam em Paranacity, 
Marechal Cândido Ron-
don e Santa Helena. As 
mortes ocorreram entre 
2 e 10 de maio de 2022 
e todos apresentavam 
comorbidades.  
Até o momento, 383 

municípios registraram 

notificações de dengue 
e, destes, 343 confir-
maram a doença – 311 
municípios têm autoc-
tonia, ou seja, a dengue 
foi contraída na cidade 
de residência. Há ainda, 
43.738 casos em inves-
tigação.
Apesar de as tempe-

raturas estarem mais 
baixas ainda confirma-
mos aumento de casos 
e óbitos no Estado pela 
doença. “Por isso, temos 
de continuar a monitorar 
e remover potenciais 
criadouros para evitar a 
proliferação do mosqui-
to transmissor”, alertou 
o secretário de Estado 
da Saúde, César Neves.  

Com os avanços do “Pro-
grama Descomplica Paraná”, 
coordenado pela Casa Civil, 
conseguiram reduzir a bu-
rocracia para a abertura e 
fechamento de empresas em 
todo o estado. Hoje com uma 
legislação mais moderna, o 
Paraná passa a regulamentar 
de forma mais simples, e 
com parâmetros de riscos de 
empreendimentos que per-
mitem reduzir os prazos para 
liberação dos licenciamentos. 
O governo trabalha agora na 
regulamentação da Lei de 
Liberdade Econômica e na 
expansão do programa Des-
complica para os municípios.

A previsão é de que a partir 
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Programa paranaense 
de atendimento social foi 

exemplo no combate á 
pandemia, aponta BID

Com a legislação mais moderna, 
Paraná facilita e agiliza a 

abertura de novas empresas

deste mês, quem quiser abrir 
uma empresa no Paraná não 
vai mais precisar entrar em 
vários sistemas para o regis-
tro, com a implantação do 
Balcão Único, uma iniciativa 
do governo federal, mas que 
depende da adesão dos es-
tados. Todo o processo será 
realizado através da platafor-
ma “Empresa Fácil”. Este é 
um dos avanços do Programa 
Descomplica Paraná, o carro-
-chefe das ações de desburo-
cratização promovidas pelo 
Governo do Estado. 

Com o sistema Balcão 
Único, previsto para entrar 
em operação nas próximas 
semanas, vai ser mais rápido 

Com o maior programa de 
atendimento social do País e 
larga experiência na atenção às 
famílias em vulnerabilidade, o 
Paraná conseguiu atender a po-
pulação com agilidade durante 
os anos da pandemia. É o que 
aponta o especialista sênior na 
Divisão de Saúde e Proteção 
Social do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), 
Francisco Ochoa. A declaração 
foi dada durante reunião da 
Unidade Gestora Estadual do 
Programa Nossa Gente.

Presente em 376 municípios 
e atendendo milhares de famí-
lias paranaenses regularmente, 
o Nossa Gente é o carro-chefe 
do Governo do Estado nas ações 
de redução das desigualdades. 
As ações são realizadas por 
meio de uma força conjunta 
coordenada pela Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e 
Trabalho (Sejuf) em parceria 
com outros órgãos e empresas 
públicas estaduais. Os eixos de 
atuação contemplam as áreas 
de assistência social, educação, 
saúde, habitação, renda, traba-
lho e qualificação profissional, 
além de segurança alimentar e 
nutricional.

Na avaliação do BID, a 
expertise paranaense neste tipo 
de retaguarda fez com que as 
ações em resposta à pandemia 
chegassem a quem mais preci-
sava de forma ágil. “A pandemia 
aumentou muito a vulnerabili-
dade das famílias e trouxe uma 
lição muito forte para o BID, que 
marcou claramente a diferença 

entre os estados que estavam 
mais preparados e aqueles que 
não tinham condições de en-
frentar os efeitos da pandemia”, 
afirmou.

O aporte do Governo do 
Estado na estruturação do pro-
grama foi de US$ 100 milhões, 
contando com o apoio do BID 
por meio de financiamentos para 
a execução dos projetos.

“Essa rede formada durante 
a consolidação do Nossa Gente 
nos permite ter ferramentas 
que ajudam a tirar famílias em 
extrema vulnerabilidade de uma 
situação de invisibilidade peran-
te o Estado”, explicou Rogério 
Carboni, secretário de Estado 
da Justiça, Família e Trabalho. 
“Por meio de um banco de dados 
bastante completo e atualizado, 
o Paraná conseguiu mensurar as 
ações a serem efetivadas já no 
início da pandemia e ativar fer-
ramentas que deram resguardo 
às pessoas que mais precisavam, 
como o Cartão Comida Boa, por 
exemplo”, concluiu

O programa citado pelo 
secretário foi criado de forma 
emergencial durante o período 
de restrições em função da Co-
vid-19, fornecendo um crédito 
de R$ 50 mensais para a compra 
de alimentos e artigos de neces-
sidade imediata à população em 
situação de vulnerabilidade. 
Posteriormente, o programa foi 
consolidado e recebeu aporte de 
R$ 26 milhões do Nossa Gente 
(já com valor unitário de R$ 80), 
atendendo mensalmente cerca 
de 90 mil famílias paranaenses.

e fácil registrar uma empresa. 
A integração com a Receita 
Federal, para a geração do 
Documento Básico de Entrada 
(DBE), visando à obtenção do 
CNPJ, será automática. 

Hoje, o empresário precisa 
acessar o Empresa Fácil, obter 
as respostas das viabilidades, 
entrar no sistema integrador 
nacional – Redesim – da Re-
ceita Federal, preencher os 
dados, e depois retornar ao 
integrador Estadual (Empresa 
Fácil) para dar prosseguimen-
to no preenchimento da Ficha 
de Cadastro Nacional (FCN) 
e enviar o Contrato Social. 
“Esta dupla entrada de dados 
será eliminada, com todas 
as informações preenchidas 
numa única plataforma: sis-
tema Empresa Fácil”, destaca 
o governo.

“É mais um passo que 
estamos dando em direção à 
desburocratização e se soma 
a diversas outras iniciativas 
já implantadas para melhorar 
o ambiente de negócios no 
Estado”, avalia o chefe da 
Casa Civil, Guto Silva. “Re-
duzimos a burocracia para 
abertura, alterações e fecha-
mento de empresas, acelera-
mos as licenças ambientais, 
de Vigilância Sanitária e dos 
Bombeiros, aprovamos a Lei 
de Liberdade Econômica, e 
nossa Junta Comercial traba-
lha de forma 100% Digital e 
é uma das melhores do País”.
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COMPRAR
QUER

UM IMÓVEL?

Aqui você conta com serviços que facilitam  
todo processo de negociação 

WhatsApp: 41 98402-5691

3663-9090 / 3663-0303
@apolarimoveiscolombo

Oferecemos a você mais segurança e total transparência

Assessoria no financiamento;

Auxílio na documentação; 

Apoio nas questões jurídicas;

Profissionais qualificados e credenciados;

Busca do imóvel conforme seu perfil;

VVisitas aos imóveis de interesse com acompanhamento técnico.
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