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IBGE abre vagas para moradores de Colombo 
que desejam trabalhar no Censo 2022

O Censo 2022 está chegando e com isso o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), abriu as ins-
crições para um processo seletivo 155 vagas para moradores de Colombo que desejam trabalhar como recen-
seador durante o processo de realização do Censo. As inscrições seguem abertas até o dia 16 junho, e podem 
ser feitas de forma online. Página 03

Paralisada durante dois anos devido à pandemia de covid-19, a 
procissão de Corpus Christi de Colombo espera reunir milhares 
de pessoas nas ruas do centro, a tradicional celebração é feita a 
mais de 30 anos na cidade. Página 04

De acordo com a Secretaria de Assistência Social de Colombo, o 
Centro Pop que é administrado pela da Prefeitura Municipal de 
Colombo teve seu maior registro no dia 02 de junho, realizando 
um total de 15 atendimentos num único dia. Página 04

Bairro Atuba recebe mutirão 
de combate a dengue após 
registrar focos do mosquito 

Página 03

LOCAL

ESPORTES
Última rodada da segunda 

fase da Copa Jornal de 
Colombo será realizada 

neste domingo (19) 
Página 05

POLICIAL
Homem é executado a tiros e 
corpo é desovado em estrada 
rural no Jardim das Graças 

Página 07

ESPORTES

POLICIAL

Ciclismo de Colombo 
garantem pódio na Copa Hans 

Ficher em Santa Catarina 
Página 05

Motorista embriagado perde 
o controle do veículo e vai 
parar dentro de um rio no 

Guaraituba
Página 07

Fo
to

 –
 D

iv
ul

ga
çã

o 
/ I

B
G

E

Feriado de Corpus Christi 
terá programação especial na 

Igreja Matriz de Colombo

Centro Pop de Colombo registra 
mais de 40 atendimentos devido 

ao frio intenso em apenas um mês
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Expediente

A qualidade da Educação 

A Pandemia acabou

ARTIGO

ARTIGO

É inevitável que freqüentemente 
tenhamos que expressar nossa 
opinião a respeito da má qualidade 
do ensino no Brasil. Ao longo das 
décadas não conseguimos grandes 
progressos, apenas uma ou outra 
projeção com base em dados 
quantitativos. Quando entramos na 
seara da qualidade, vemos que os 
números são muito piores do que 
parecem. A educação tradicional 
no Brasil poucas vezes recebeu 
estímulos capazes de dar um “up 
grade” necessário à inserção de 
novos métodos, tecnologias e me-
todologias capazes de atrair e reter 
a atenção dos estudantes. Estamos 
ainda presos ao giz e ao apagador. 
Professores e diretores de escolas 
têm pouca autonomia para decidir 
o melhor método de ensino, se farão 
ou não provas e o layout da sala de 
aula. Os professores precisam ter 
liberdade e autonomia para fazer 
com que os estudantes encontrem 
as informações que acharem con-

Não. A pandemia não acabou. Os 
números baixaram nos últimos me-
ses, o que fez com que as restrições 
para prevenção da doença fossem 
abandonadas, mas nos últimos 
dias de maio de 2022 começam a 
aparecer sinais de que a tendência 
é de aumento de novos casos e de 
mortes e o surgimento de uma nova 
onda de covid 19 é um risco que 
não dá pra descartar.  Na sexta, dia 
29, tivemos 70 mortes e os novos 
casos de covid nas vinte e quatro 
horas do tiveram um aumento 
de 29 por cento. Esperemos na 
próxima semana essa tendência 
de aumento da curva da pandemia 
não se confirme.

Além da covid, a guerra da Rússia 
contra a Ucrânia continua, depois 
de mais de dois meses, encami-
nhando-se para a destruição total 
do país vítima da insanidade e de-
sumanidade do governante russo. 
Uma guerra sem motivo, que não 
acaba porque Putin não concorda 

Renato da Costa
Graduado em Administração, 
pós-graduado em Administração 
Estratégica, Mestre e Doutor em 
Administração, com estágio de 
Pesquisa e Docência na Universi-
dad Jaume I no Sul da Espanha em 
2017, Pós-Doutorando em Gestão 
Urbana. É membro da ACCUR-Ac-
ademia de Cultura de Curitiba, 
membro associado da Academia Pa-
ranaense da Poesia, professor há 17 
anos, escritor. @doutor_renato14   
(41) 99643-4118

Luiz Carlos Amorim
Fundador e presidente do Grupo 
Literário A Ilha em SC, com 41 anos 
de atividades e editor das Edições A 
Ilha, que publicam a revista Suplemen-
to Literário A Ilha, a revista ESCRI-
TORES DO BRASIL e mais de 100 
livros editados. Eleito Personalidade 
Literária de 2011 pela Academia Cata-
rinense de Letras e Artes. Ocupante da 
cadeira 19 da Academia Sul Brasileira 
de Letras. Editor do portal Prosa, Poesia 
& Cia. e autor de 35 livros de crônicas, 
contos, poemas, infanto-juvenil, três de-
les publicados no exterior.   

venientes, sempre é claro, com 
supervisão. O empreendedorismo é 
pouco trabalhado nas escolas públi-
cas, muitas delas presas a modelos 
tradicionais e com baixa inovação 
no ensino. A escola pública parece 
mais um “castigo” do que algo 
prazeroso de se estar. A participação 
dos pais na vida escolar é baixa em 
várias regiões do nosso país, sendo 
que em muitos casos, parece mais 
obrigação do que uma possibilida-
de de mudança de vida. Somente 
apenas por meio de um ambiente 
acolhedor é que o aprendizado flui 
com mais facilidade e o conheci-
mento é gerado mais facilmente. 
Falta entusiasmo, sinergia, enxer-
gar novas possibilidades, agregar 
valor, e colaboração entre todos. 
Falta mobilização para apoiar as 
prioridades relacionadas a melhoria 
da educação. A produtividade e a 
competitividade de um país depen-
dem diretamente da qualidade da 
sua educação e formação de mão de 

com nada que não seja a rendição 
total e o domínio da Ucrânia. É um 
massacre que acontece há meses, 
crimes de guerra dos mais graves. E 
ninguém faz nada. E depois, o que 
virá? Guerra contra outros países, 
para dominar outros territórios?

No Brasil, estamos em ano de 
eleição, que começa muito mal: 
presidente ameaça os resultados 
da eleição com golpe, o mesmo 
presidente que deu indulto para 
deputado que ameaçou, desafiou 
e desobedeceu o STF. Sem contar 
outras politicagens que já são cor-
riqueiras no Brasil, infelizmente.

E, pra variar, outras doenças 
graves vão ressurgindo, como a 
varíola, e colocam o mundo em 
alerta, mais um alerta dentre tantos. 
Já temos epidemia de dengue, no 
Brasil, e agora podemos ver chegar 
também a varíola. Está difícil.

Então tivemos um mês de maio 
bastante difícil e a perspectiva para 
os meses seguintes não é muito 

obra. A modernização do Estado 
é fundamental para o avanço da 
educação em todos os sentidos, é 
preciso reformar e focar na profis-
sionalização da carreira docente, 
investir em livros didáticos mais 
lúdicos que estimulem a prática, e 
preparem o capital intelectual do 
futuro. As empresas que atingiram 
o sucesso ao longo de sua jornada 
foram aquelas formadas pelo me-
lhor capital intelectual disponível 
no mercado. A evolução da escola 
não é nem de longe a mesma da 
sociedade e, em muitos casos, a 
“escola da vida” acaba tomando 
espaço e preferência de jovens 
e adolescentes. Os professores 
precisam ser motivados a buscar 
alternativas para os conteúdos 
repetitivos e mecânicos que há 
tempos não produzem efeito, 
apenas fomentam a memorização 
e repetição sem contextualização 
prática.  A educação ainda tem 
jeito!

melhor, infelizmente. Precisamos 
voltar a cuidar mais com o contá-
gio da covid 19, pois a pandemia 
ainda está aí e, como já disse, 
podemos ter uma nova onda. Há 
que se evitar isso.

Mas apesara de tudo, o cronista 
consegue afastar a depressão, 
pois o neto português, Rio, veio 
passear no Brasil e, apesar de es-
tarmos no outono, ele ainda apro-
veitou um pouco de sol no Rio 
de janeiro e pegou muita praia. 
Muito picolé, abacate, tainha e 
pinhão. E ele, que adora água, está 
ficando moreno, muito moreno, 
cada vez mais lindão. Rio acaba 
de fazer três anos e veio para o 
Brasil pela primeira vez, meio que 
de presente de aniversário, e está 
adorando. Está dizendo até que 
não quer voltar para a sua casa, 
em Lisboa. Mas volta em breve, 
pois as férias são curtas, apenas 
duas semanas. O Brasil vai ficar 
com saudades, Rio.

Como estávamos com 
saudade não é mes-
mo? E porque eu 

estou falando em saudade, 
simples, porque estamos no 
mês de junho, o mês dedi-
cado a Santo Antônio, São 
João, São Pedro, aqueles 
santos que você já conhece 
e que trazem com eles uma 
tradição muito especial, as 
festas juninas.
Como não se animar com 
uma boa quadrilha, e prin-
cipalmente com aqueles 
quitutes maravilhosos que 
só esta época do ano nos 
proporciona? E sim, como 
estávamos com saudade de 
pular uma fogueira, de se 
reunir com os amigos, tomar 
aquele quentão para espantar 
o frio do inverno, e ver todo 
aquele colorido tomando 
conta do céu com os fogos 
de artifício.
Puxa vida, eu sei que depois 
de tanta dor e sofrimento 
que a pandemia nos trouxe, 
fazendo com que tivéssemos 
a nossa tradição ser quebrada 
durante estes dois anos, a 
gente ainda tem que conviver 
com a falta de tantas pessoas 
que queríamos que estives-
sem aqui, porém nada mais 
justo do que respirarmos um 
pouco e viver cada segundo 
que este mês especial nos 
proporciona, por tanto viva 
Santo Antônio, São Pedro e 
São João, viva as festas juni-
nas, viva a cultura brasileira 
que está de volta.

OPINIÃO

EDITORIAL

M QUEIROZ &amp; CIA LTDA
torna público que requereu do Instituto de Água e Terra - IAT, a Licença de Prévia, 
para a atividade relacionada a Armazenadoras de Produtos Agrotóxicos, seus
componentes e afins. Centros de Distribuição, Estabelecimento para comércio de
produtos Agrotóxicos, seus componentes e afins - com armazenagem em
Colombo/PR. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE  
OPERAÇÃO
 A empresa Depimiel do Brasil ltda, CNPJ.: 03.884.666/0001-48 Torna 
público que ira requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação para 
Industria de Cosméticos instalada na Rua Maria Lucia Gueno de Andrade N° 
135 – Parque Industrial de Guaraituba, CEP.: 83411-118, Colombo – Paraná.
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Obras no CMEI Pinóquio irão ampliar a capacidade e aumentar 
o número de vagas para os moradores do Jardim Osasco 

Mais um CMEI será contem-
plado através dos recursos do 
Programa Bem MAIS Educa-
ção, que vem realizando diver-
sos serviços de melhorias na 
infraestrutura das instituições 
da rede municipal de ensino da 
cidade de Colombo.

Agora as obras de melhorias 
vão contemplar em algumas 
mudanças na infraestrutura do 
Centro Municipal de Educação 
Infantil Pinóquio, que fica 
localizado no bairro Jardim 
Osasco, e estas mudanças já 
podem ser vistas. Entre as 
obras realizadas estão a cons-
trução das novas salas ao lado 
da atual estrutura do CMEI.
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IBGE abre vagas para moradores de Colombo 
que desejam trabalhar no Censo 2022

O Censo 2022 está chegando 
e com isso o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísticas 
(IBGE), abriu as inscrições 
para um processo seletivo 155 
vagas para moradores de Co-
lombo que desejam trabalhar 
como recenseador durante 
o processo de realização do 
Censo. As inscrições seguem 
abertas até o dia 16 junho, 
e podem ser feitas de forma 
online.

De acordo com o IBGE, as 
oportunidades de emprego 
temporário são para trabalhar 
no cargo de recenseador, que 
é o responsável por realizar 
as entrevistas nos domicílios.

Bairro Atuba recebe mutirão 
de combate a dengue após 

registrar focos do mosquito
Uma equipe de agentes de 

combate endemias da Secretaria 
Municipal de Saúde realizam no 
final de semana uma serie de 
ações contra a dengue. O mu-
tirão de combate ao mosquito 
Aedes aegypti teve orientações 
para a remoção de criadouros 
do mosquito que é responsável 
pela disseminação da Dengue, 
Zika e Chikungunya.

De acordo com dados obtidos 
pelo Jornal de Colombo, através 
do boletim epidemiológico da 
Secretaria de Estado da Saúde 
do Paraná, a região do Atuba 
é uma das que concentram o 
maior número de notificações 
registradas na última semana. 

A ação também foi realizada 
em parceria com a Prefeitura 

de Curitiba, já que o bairro faz 
parte dos dois municípios. A 
Secretaria de Saúde de Curitiba 
também enviou para a região os 
seus agentes. Essa é a segunda 
vez que a ação acontece de 
forma coordenada com outro 
município da região metropoli-
tana – a primeira foi realizada no 
final de maio, com o município 
de Pinhais. 

Durante as visitas nas resi-
dências, os Agentes, realizaram 
uma serie de conscientizações 
para os moradores como cuida-
dos para a limpeza dos terrenos 
evitando acúmulo de água 
parada, em entulhos e outros 
materiais, principalmente nes-
tes dias onde a chuva caiu em 
grande quantidade.

Ainda segundo o instituto, 
das 155 vagas, 116 são de 
ampla concorrência, 08 vagas 
serão destinadas às cotas de 
pessoa com deficiência e 31 
vagas para as cotas para pessoa 
preta ou parda.

Para candidatar-se as vagas, 
os candidatos devem se ins-
crever até o dia 16/06 pelo 
site http://www.ibge.gov.br/
pss-complementar. Não há 
pagamento de taxa, nem reali-
zação de provas. A seleção será 
feita por análise de títulos. O 
requisito mínimo para o cargo 
é ter o ensino fundamental 
completo.

Os recenseadores são remu-

nerados por produtividade, de 
acordo com a quantidade de 
residências visitadas e pessoas 
recenseadas, considerando 
ainda a taxa de remuneração 
de cada setor censitário, o tipo 
de questionário preenchido 
(básico ou amostra) e o regis-
tro no controle da coleta de 
dados. O IBGE disponibiliza 
um simulador para que os 
interessados possam estimar 
quanto receberão.

A seleção
O candidato deverá compro-

var se possui ensino funda-
mental completo, que vale 1 
ponto; ensino médio incom-
pleto (3 pontos), ensino médio 
completo (5 pontos), curso 
de graduação incompleto (7 
pontos) ou curso de gradua-
ção completo (10 pontos). As 
titulações não são cumulativas 
e a pontuação máxima será de 
dez pontos.

Em caso de igualdade na nota, 
os critérios de desempate são, 
nesta ordem, candidato que 
tiver idade igual ou superior 
a sessenta anos completos 
até o último dia de inscrição, 
candidato que tiver exercido 
efetivamente a função de 
jurado e, por fim, o candidato 
com maior idade.

Após o término das obras de 
ampliação e reforma, está uni-
dade de ensino irá quase dobrar 
o tamanho de seu espaço. De 
acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, o CMEI 
Pinóquio passará a contar com 
mais 4 salas, e vai gerar mais 
54 vagas para que novos alunos 
possam usufruir da instituição.

Ainda de acordo com a Secre-
taria Municipal de Educação 
de Colombo, atualmente o 
CMEI Pinóquio conta com 
uma área de 571,71m2, e após 
a ampliação de 457,56m2, 
ficará com a área total de 
1.029,27m2.

Para o secretário municipal 

de educação e vice-prefeito de 
Colombo, Professor Alcione, 
as obras servem para trazer 
mais qualidade de ensino para 
os alunos da rede municipal. 
“O Programa Mais Educação 
chegou para revolucionar a 
nossa rede de ensino, agora 
os nossos alunos podem apro-
veitar de espaços modernos, 
seguros e com qualidade, 
fazendo com que as nossas 
crianças possam desenvolver 
as atividades educacionais e os 
professores e funcionários se 
empenhem cada vez mais em 
fazer da educação de Colombo 
um exemplo para todos”, disse 
o secretário.

Siga-nos nas redes sociais
FB/JORNALDECOLOMBO

@JORNALDECOLOMBO
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Feriado de Corpus Christi terá programação 
especial na Igreja Matriz de Colombo

O feriado de Corpus Christi 
que será celebrado na próxima 
quinta-feira (16), será marcado 
pela volta de uma tradição mui-
to importante para os católicos 
do mundo todo, e aqui na cida-
de de Colombo a festa religiosa 
será realizada na Igreja Matriz 
de Nossa Senhora do Rosário, 
no centro da cidade.

Para a confecção dos tapetes 
temáticos de Corpus Christi 
as ruas do centro de Colombo 
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Centro Pop de Colombo registra mais de 40 
atendimentos devido ao frio intenso em apenas um mês

Com a chegada de mais 
uma intensa onda de frio que 
trouxe temperaturas negativas 
para a cidade de Colombo nos 
últimos dias, e geada ampla 
por toda a região, fez com que 
o trabalho do Centro POP, no 
Jardim Fátima, que acolhe a 
população em situação de rua 
no município aumentou de uma 
forma significativa.

De acordo com a Secretaria 
de Assistência Social de Co-
lombo, o Centro Pop que é 
administrado pela da Prefeitura 

Confira o que abre e fecha em Colombo 
neste feriado de Corpus Christi

Nesta quinta-feira (16), 
dia em que milhares de 
católicos celebram a 
data em todo o Brasil é 
considerado feriado na-
cional, com isso alguns 
serviços estarão fecha-
dos devido à data, e o 
Jornal de Colombo trás 
agora uma lista completa 
para você:
No dia 16 todas as re-

partições públicas esta-
rão fechadas devido ao 
feriado, e na sexta-feira, 
dia 17 de junho, foi de-
cretado ponto faculta-
tivo. A Maternidade do 
Alto Maracanã e a UPA 
Maracanã funcionarão 
normalmente, e as uni-
dades básicas de saúde 
estarão fechadas nos 
dois dias e só reabrem 
na segunda-feira, dia 20
As atrações do Circui-

to Italiano de Turismo 
Rural irão abrir normal-
mente na quinta-feira 
para que você possa des-
frutar e aproveitar o seu 
feriado no município.
Os bancos não irão abrir 

na quinta e na sexta-fei-
ra, retornando as suas 
atividades somente no 
dia 20 (segunda-feira), 
Já os serviços de limpeza 
pública, não serão rea-
lizados na quinta-feira 
(16) porém não sofrem 
alteração na sexta-feira 
(17/6). Coleta Domi-
ciliar (orgânico) – não 
funciona na quinta-feira 
(16/6).

Linhas de ônibus
Quinta (16/6) - horário 
de domingo
Sexta (17/6) - horário de 
dias úteis (com cortes)
Sábado (18/6) - horário 
de sábado (com cortes)
Domingo (19/6) - horá-
rio de domingo

Educação:
E s c o l a s ,  C M E I s  e 
CMAEs fechados nos 
dias 16 e 17/6. O atendi-
mento será retomado na 
segunda, dia 20/6.

Samu 192
Atendimento 24 horas

Municipal de Colombo teve 
seu maior registro no dia 02 de 
junho, realizando um total de 15 
atendimentos num único dia.

A secretária de Assistência So-
cial de Colombo Elis Lazarotto 
destaca a importância das ações 
desenvolvidas no Centro. “Este, 
como muitos outros programas 
que compõem a Secretaria de 
Assistência Social, proporcio-
na oferecer mais dignidade as 
pessoas que mais precisam, 
seja disponibilizando boas 
condições de saúde e higiene, 

um lugar para descansar e ali-
mentação até o acesso aos seus 
direitos”, destacou Elis.

Segundo a coordenadora do 
equipamento, Izabela Strapas-
son, profissionais especiali-
zados realizam a abordagem 
nas ruas e após uma triagem, 
encaminham para o local. 
“Aqui trabalhamos para que 
seja primordial o regresso deste 
ou desta cidadã ao convívio 
familiar. Muitos beneficiários 
também chegam até nós por 
meio de busca espontânea”, 
destacou.

O programa “Operação Inver-
no”, lançada pela Secretaria de 
Assistência Social de Colombo, 
teve início dia 16 de maio e se 
irá se estender até o próximo dia 
21 de setembro, quando chega o 
fim do inverno. Este programa 
já registrou 42 beneficiários, 
totalizando 242 pernoites.

O atendimento é realizado 24 
horas, todos os dias da semana.

Caso você conheça alguém 
em situação de rua, pode entrar 
em contato que vamos até ela!!

Telefone: (41) 98712-9021
Endereço: R. São Pedro, 840 

– Jardim Fátima - Colombo/PR

serão fechadas a partir das 6 
da manhã, e os fieis irão con-
feccionar os tapetes coloridos 
a partir das 7 da manhã, já a 
celebração da Santa Missa está 
marcada para ás 14 horas, logo 
na sequência os fiéis irão parti-
cipar da procissão solene com o 
ostensório representando Jesus 
Cristo a partir das 15h30.

A paróquia pede para que 
os fieis que forem participar 
da celebração possam levar 

um quilo de alimento ou um 
produto de higiene e limpeza 
para que possa ser doados para 
as famílias carentes atendidas 
pela igreja.

Paralisada durante dois anos 
devido à pandemia de co-
vid-19, a procissão de Corpus 
Christi de Colombo espera 
reunir milhares de pessoas nas 
ruas do centro, a tradicional 
celebração é feita a mais de 
30 anos na cidade.
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Ciclismo de Colombo garantem pódio na Copa 
Hans Ficher em Santa Catarina

Última rodada da segunda fase da Copa JC neste domingo (19)

A equipe de ciclismo de Colombo 
garantiu o pódio em todas as etapas 
da Copa Háns Ficher, e também a 
1° colocação no masculino Master 
B1 e a 3° colocação geral na Elite 
Feminino. A equipe conta com o 
apoio da Secretaria Municipal de 
Esportes de Colombo.

A atleta Patrícia Daniele Andra-
de, conquistou a 2º colocação na 
prova de Contra-Relógio e a 3° 
colocação na prova de resistência, 
e o atleta Antônio Marcos Carneiro 
de Campos garantiu o lugar mais 
alto do pódio em ambas as provas.

A Copa Hans Fischer foi disputa-
da entre os dias 11 e 12 de junho, 
na cidade de Pomerode no estado 

A última rodada da segunda fase 
da 13ª Copa Jornal de Colombo 
promete muitas emoções para o 
próximo domingo (19), a competi-
ção que está se encaminhando para 
a reta final da temporada de 2022 
irá definir quais times disputarão 
a semifinal da Copa.

Os jogos estão disputadíssimos, 
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 

de Santa Catarina, a competição 
é organizada pela Federação Ca-
tarinense de Ciclismo e contou 
pontos para o Ranking Brasileiro 
de Ciclismo de Estrada.

Detalhes da prova
A Copa Hans Fischer é disputada 

com um Contra Relógio Individual 
também conhecida como “crono”, 
e uma prova de resistência. Patrí-
cia e Antônio, entraram em ação 
no sábado (11), em busca de um 
bom tempo no crono de 12 km. 
Patrícia, finalizou em 2º lugar 
com o tempo de 22 minutos e 05 
segundos, já Antônio, garantiu o 1º 
lugar com o tempo de 20 minutos 

partida no campo do São Sebastião 
com os jogos da equipe do Itaipu x 
Canarinho às 13h15 e logo após o 
jogo do Colombense x Guerreiros 
às 15h15. O terceiro jogo será no 
campo do Imperial, entre Rio Verde 
x real Comunidade às 15h15.

Os vencedores de cada partida 
irão se enfrentar na grande final da 
competição que ainda terá a data 
marcada, porém os preparativos já 
começaram e as equipes já estão se 
aquecendo para conquistar a vaga 
tão disputada desta edição.

e 11 segundos.
Já no domingo (12), Patrícia 

conquistou a 3º colocação na prova 
de resistência, concluindo os 68 km 
da prova de estrada em 2h37m29. 
Antônio, ficou em 1º lugar con-
cluindo o trajeto de 136km com o 
tempo de 03h52m48.

Patrícia e Antônio seguem agora 
para o próximo desafio, o Cam-
peonato Brasileiro de Ciclismo 
de Estrada. A modalidade Elite 
Feminino irá acontecer do dia 
22 ao 26 de junho em Palmas no 
Tocantins. Já o atleta Antônio irá 
competir na modalidade Master B1 
em Macaé no Rio de Janeiro entre 
os dias 06/10 e 09/10.
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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.
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Motorista embriagado perde o 
controle do veículo e vai parar 

dentro de um rio no Guaraituba
Um motorista levou um 

verdadeiro susto após perder 
o controle da direção do seu 
carro e cair dentro de um rio, na 
Rua Andirá, no bairro Guarai-
tuba, em Colombo, na Região 
Metropolitana de Curitiba, na 
noite deste domingo (12). A 
vítima disse aos socorristas e 
ao Jornal de Colombo que tinha 
consumido bebida alcoólica.

De acordo com informações 
de testemunhas que acionaram 
uma equipe do Corpo de Bom-
beiros, o motorista ainda estava 
dentro do carro. 

Em entrevista, o sargento Car-
doso do Corpo de Bombeiros 
informou que a vítima já tinha 
saído do carro no momento em 
que as equipes chegaram.

“Chegamos ao local e a ví-
tima já tinha saído do carro, e 
foi atendida na ambulância. O 
motorista teve ferimentos leves 
e recusou encaminhamento 
ao hospital”, disse o sargento 
Cardoso.

Ainda segundo Cardoso, o car-
ro ficou parcialmente submerso 
e o motorista conseguiu soltar 
o cinto de segurança, e que o 
condutor só não se afogou por-
que o nível de água do córrego 
estava baixo. “Ele acabou tendo 
sorte porque o carro capotou”, 
concluiu.

No local do acidente o moto-
rista disse que bebeu algumas 
latas de cerveja.

A polícia deve apurar o aci-
dente.

Abordagens da ROTAM terminam 
com drogas e homens apreendidos 
em Colombo no final de semana

O fim de semana foi de bas-
tante trabalho para as equipes 
da Ronda Ostensivas Táticas 
Metropolitanas da Policia Mi-
litar em Colombo. Isso porque 
durante abordagens realizadas 
em um patrulhamento de rotina 
pelas ruas dos bairros Jd. Osasco 
e Campo Alto, em Colombo, na 
região metropolitana de Curitiba 
terminaram com suspeitos deti-
dos e uma grande quantidade de 
drogas apreendidas.

O primeiro caso aconteceu no 
Jd. Osasco, onde de acordo com 
informações repassadas pela PM, 
o homem de aproximadamente 

30 anos foi flagrado em atitude 
suspeita no momento em que 
as equipes passavam em frente 
de uma residência, o indivíduo 
acabou empreendendo fuga pu-
lando vários muros de casas da 
vizinhança empreendendo fuga 
em um primeiro momento, na 
sequência da busca os policiais 
encontraram novamente o homem 
que foi detido.

Ao retornar para a residência do 
suspeito as equipes policiais do 
22° Batalhão da Polícia Militar 
de Colombo, localizaram uma 
grande quantidade de drogas e 
uma balança de precisão para a 

POLICIAL

pesagem dos materiais, e também 
foi localizado uma faca que foi 
levada para a perícia.

A abordagem terminou com a 
apreensão de aproximadamente 
850g de maconha, 27g de MD, 
46g de haxixe, 54g de crack, 1 
balança de precisão e uma faca.

A outra prisão aconteceu no bair-
ro Campo Alto, onde de acordo 
com a Polícia as equipes avistaram 
um indivíduo tirando algo de uma 
sacola branca e entregando para 
outro homem em um veículo, e 
na sequência esse carro acabou 
saiu rapidamente do local, não 
sendo possível a abordagem dos 
policiais. Ainda segundo a PM, o 
indivíduo que estava com a sacola 
branca ao perceber a presença da 
equipe policial acabou empreen-
deu fuga pela via.

Os integrantes da equipe desem-
barcaram da viatura e foram ao 
encalço do mesmo conseguindo 
fazer a abordagem. Com o ho-
mem foi localizado uma certa 
quantia em drogas e dinheiro, 
diante disso as equipes o enca-
minharam para a Delegacia do 
Alto Maracanã.

Nesta abordagem foi apreendido 
cerca de 40 pinos de cocaína - 25 
gramas e R$ 494,50 em dinheiro.
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Homem é executado a tiros e corpo é desovado 
em estrada rural no Jardim das Graças

Um homem de 35 anos foi 
encontrado morto após ser 
assassinado a tiros em local 
com chácaras localizado na 
Rua Francisco Baggio, no 
bairro Jardim das Graças, em 
Colombo, na Região Metro-
politana de Curitiba, na noite 
de domingo (14). De acordo 
com informações apuradas no 
local pela equipe do Jornal de 
Colombo com Polícia Militar, 
a suspeita é de que a vítima 
tenha sido levada para ser 
executada no local. A Polícia 
ainda acredita que o atirador 
conhecia a região, isso porque 
o local é escuro e quase em 

movimentação.
O investigador Carioca da 

Delegacia do Alto Maracanã 
esteve no local e entrevista ao 
Jornal de Colombo disse que 
a região é bem conhecida das 
equipes por ter sido registrado 
outros homicídios e onde se 
desova vários corpos. “Encon-
tramos muito sangue ao lado 
do corpo, e também muito 
sangue afastado do cadáver 
o que sugere que ele tenha 
sido atingido em outro local 
e corrido para cá, mas acabou 
vindo a óbito”, disse Carioca.

Carioca ainda disse que a 
vítima não tinha passagens 

pela polícia, tornando o crime 
um mistério ainda maior, ele 
ainda informou à reportagem 
que as equipes buscam ima-
gens de câmeras de segurança 
e pede para que a população 
possa denunciar se tiver al-
guma informação de forma 
anônima.

O homem foi identificado 
como Jhonatan Gonçalves 
Nicolau, e era morador do 
estado de São Paulo, e possuía 
residência em Colombo.

O corpo foi encaminhado 
ao Instituto Médico Legal de 
Curitiba, e a delegacia do Alto 
Maracanã segue investigando.
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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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