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A NOTÍCIA NA HORA CERTA

Colombo reduz número de homicídios

O evento acontecerá dia 14 na cidade 
de Maringá, Nicoly vem se preparando 
para este momento, desde que recebeu 
o resultado e foi eleita Miss Colombo. 

Miss Colombo Nicoly  
Vizentaina irá participar 

do Miss Paraná
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Provedor de internet Innon 
se destaca em Colombo

Produção industrial do  
Paraná é a maior do País.
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Foto – Andreia Strapasson
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Muito trabalho, dedicação e desempenho da equipe de investigação da Delegacia da Polícia Civil da sede de 
Colombo fizeram com que os índices de homicídios tivessem uma redução significativa em comparação aos 
anos anteriores. Em 2018 foram 17 homicídios, sendo sete destes solucionados, resultando na prisão do cul-
pado. De janeiro até outubro deste ano foram oito homicídios, sendo que destes cinco foram solucionados. 
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Política e seus 
impasses 

Na última semana, um dos episódios 
mais comentados foi a prisão de con-
denados em segunda instância, junto 
com isso, a soltura do ex-presidente 
Lula. A briga entre direita e esquerda 
está mais acirrada do que nunca e a 
política no Brasil, se parece cada vez 
mais com um jogo de futebol, um clás-
sico de domingo. 

Tudo está sendo levado muito a 
sério, as discussões e incitando à vio-
lência entre os pares. Mas esquecemos 
de um grande detalhe, perdendo ou 
ganhando, é o povo que vai pagar a 
conta, estamos todos no mesmo barco. 
É como estar em um estádio de futebol 
com aquela famosa rivalidade, mas 
todo mundo se esquece que se o está-
dio cair todos sairão feridos. O maior 
impasse desta política que se instaurou 
no Brasil e o consenso. Infelizmente 
não importa as consequências, o que 
importa é quem vai ganhar ou perder, 
seja da maneira que for. 

Deveríamos estar juntos por uma 
sociedade melhor, mas as pessoas 
estão torcendo pela morte do outro, 
pelo fechamento de universidades, pelo 
fracasso do atual presidente. Todos têm 
o direito a sua opinião e devemos respei-
tá-la, devemos agir de forma saudável 
e querer que nosso país avance e seja 
melhor. Devemos ser seres humanos e 
não humanos que se dizem seres. 
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Viabilizando recursos para a RMC
ARTIGO

Rubens Recalcatti 
é Deputado Estadual pelo PSD
E-mail: dep.delegadorecalcatti@gmail.com
Facebook/DeputadoDelegadoRecalcatti
www.recalcatti.com.br

No último final de semana, fui 
agraciado com uma homenagem 
entregue a prefeitos, vereadores 
e lideranças de municípios da 
parte Sul da Região Metropoli-
tana de Curitiba, em solenidade 
num restaurante de Mandirituba 
promovida pelo jornalista Pedro 
“Bala”. A ocasião foi, para mim, 
muito especial por ter constatado 
a forte ligação que, como parla-
mentar, tenho consolidado com 
os municípios da RMC.

Tenho trabalhado arduamente 
para beneficiar e promover qua-
lidade de vida nos municípios na 
RMC, seja na articulação com as 
próprias autoridades municipais, 
seja realizando a sua intermedia-
ção com a esfera estadual ou até 
mesmo federal. O resultado desse 
trabalho começa a aparecer e, 
nos últimos dias, pude divulgar 
nas redes sociais alguns investi-
mentos que havia solicitado ao 
governo estadual.

Essas ações, obras e aquisições 
somam no total o valor de R$ 5 
milhões para os municípios da 
RMC. Desta vez, busquei dirigir 
esses recursos para os pedidos 

que me foram encaminhados ao lon-
go do ano por prefeitos, vereadores, 
lideranças comunitárias e instituições 
sociais. São investimentos que variam 
de valor, mas que atendem a antigas 
necessidades das municipalidades ou 
das comunidades mais carentes.

Cito como exemplos de inves-
timentos mais simples dezenas de 
academias ao ar livre, veículos básicos 
para órgãos municipais, kits esportivos 
para equipes de bairros e construção 
de pontos de ônibus. Uma das minhas 
maiores preocupações foi prestigiar os 
pedidos voltados para a saúde, o que 
resultou na aquisição de ambulâncias, 
reformas de unidades de saúde e aqui-
sição de sofisticados equipamentos 
hospitalares.

Um dos investimentos mais come-
morados pelas comunidades é a cons-
trução de quadras de futebol society 
do programa “Meu Campinho”, que 
são protegidas por telas metálicas, 
têm iluminação para atividades notur-
nas e, via de regra, transformam-se em 
pontos de encontro das comunidades. 
Também encaminhei diversos pedidos 
para implantação de laboratórios de 
informática em escolas municipais, 
além de reforma em algumas salas 

de aula e de unidades educacionais.
Como se vê, os pedidos encami-

nhados aos parlamentares possuem 
as mais variadas destinações. O 
trabalho de viabilizar esses inves-
timentos é árduo porque, como 
todos sabemos, a situação dos co-
fres públicos não está confortável. 
Os critérios e as exigências para 
as liberações são muitas. Mas vale 
o esforço de realizar dezenas de 
reuniões e audiências para tentar 
minimamente fazer com que esses 
recursos cheguem às prefeituras.

Você sabe realmente ganhar tempo?
ARTIGO

Você amigo leitor já deve ter 
ouvido o comentário de seus 
amigos ou de algum parente di-
zendo que o tempo está passando 
rápido demais e quando menos 
esperamos, já chegamos ao fi-
nal de ano e nem conseguimos 
realizar todas as nossas metas. 
Alguns ainda falam que quando 
éramos crianças, a sensação é de 
que demorava passar as horas 
ou pelo menos, se curtia mais 
os meses.

Mas será que realmente o 
problema está no tempo? 

Pense um minuto, na atual so-
ciedade em que vivemos somos 
bombardeados por inúmeras 
informações quem vem através 
de diversas fontes tais como as 
mídias sejam via televisão ou 
rádio, redes sociais e até pelo 
simples ato de passear pelo 
shopping da cidade. 

 Quero dizer com isso 
que, nossa percepção é estimu-
lada a todo minuto e sabe, posso 
afirmar com toda a certeza que a 
grande maioria das pessoas nem 
se atentou a esse fato. 

Olha só, é comprovado que as 
pessoas de alto resultado e por 
consequência que são bem suce-

didas têm alguns comportamentos 
em comum, e um deles é o foco.

Podemos definir que o foco 
nada mais é do que “a capacidade 
da mente filtrar as informações 
que chegam a nós pela percepção”, 
então, cuidar da percepção real-
mente faz toda a diferença. Veja 
que interessante; aquela sensação 
de que não teve tempo de realizar 
as suas metas advém justamente do 
fato que sua percepção foi desviada 
constantemente do objetivo que 
você traçou. 

Agora, a neurociência já mos-
trou pelos estudos que a neuro-
plasticidade cerebral que nada 
mais é do que a capacidade do 
sistema nervoso adaptar-se em 
resposta as alterações que ocorrem 
no ambiente deve ser levada em 
conta, pois, a repetição forma o 
que conhecemos como hábitos e 
estes acontecem no automático. 

É aqui, que se encontra um dos 
círculos viciosos que impedem 
as pessoas de triunfarem, pois 
literalmente elas se encontram na 
mecanicidade do dia e tomam suas 
decisões como dirigir um carro, 
ou seja, troca-se as marchas sem 
pensar. 

Contudo temos uma excelente 

Alessandro Oliveira é Coach formado pela 
Sociedade Brasileira de Coaching e espe-
cialista em desenvolvimento empresarial 

notícia, a ciência já mostrou que a 
neuroplasticidade pode ser autodi-
recionada, exatamente, você pode 
desenvolver o hábito de vencer com 
equilíbrio e assertividade!

Cuidar de nossa atenção diante 
dos diversos estímulos é o maior 
desafio, porém vale a pena in-
vestir energia para treinar o seu 
cérebro para focar naquilo que é 
importante, pois afinal, o tempo é 
uma questão de opção sendo que 
o problema é manter o foco, pois 
quando uma pessoa tenta fazer 
diversas coisas ao mesmo tempo 
além de perder a qualidade de focar 
sente a sensação de que o tempo 
passa rápido demais...
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Corpo de Bombeiros atendeu mais 
de 2 mil ocorrências em Colombo

Neste ano o Corpo de Bom-
beiros de Colombo completou 
oito anos e desde sua insta-
lação em 12 de abril de 2011 
vem recebendo melhorias 
para atender as ocorrências 
em Colombo. 

De acordo com o Tenente 
Gross comandante interino 
da corporação,  em 2018 
iniciaram as mudanças nas 
instalações começando com 
o fechamento da frente do 
batalhão, e uma ampliação na 
sede, que agora oferece aos 
militares uma academia de 
musculação, uma sala de aula 
destinada aos treinamentos, 
salas administrativas e uma 
sala do comando, alem de um 
alojamento feminino. “Todas 
as melhorias foram pensadas 
em proporcionar mais quali-
dade aos trabalhos oferecidos 
pelos militares à comunidade. 
Neste ano foi adquirido um 
novo caminhão de combate a 
incêndios”, disse Gross.

Hoje o Corpo de Bombeiros 
de Colombo, conta com um 
efetivo de 35 homens e uma 
mulher. Os trabalhos aconte-

Caminhão adquirido neste ano para o combate a incêndios 
cem nos atendimentos feitos 
com o caminhão e também 
com a Siate. 

Segundo informações do 
tenente Gross, até este mês 
(novembro), o número de 
atendimentos ultrapassa os 
dois mil, sendo que os de aci-
dente de trânsito somam mais 
de 850, seguido são 571 de 
atendimento pré-hospitalar, 
498 de busca e salvamento, 

252 incêndios, 33 atendi-
mentos comunitários e um 
desastre. 

O tenente também falou 
sobre as dificuldades nos 
atendimentos realizados em 
Colombo. “Maior dificuldade 
encontrada nos atendimentos 
realizados em Colombo está 
em relação aos nomes das 
ruas, é comum termos ruas 
como o mesmo sobrenome, 
e isso dificulta no momento 
da busca da localização. Ou-
tro fator que interfere são as 
ocorrências em horários de 
pico, de grande movimento 
de carros nas ruas”, explicou 
o Tenente Gross. 

Encerrando a matéria o 
tenente deixou uma dica aos 
colombenses em relação aos 
acidentes de trânsito. “Muito 
cuidado e atenção ao dirigir, 
e não podemos esquecer que 
o celular virou o grande vilão 
quando utilizado pelo moto-
rista”, encerrou Gross. 

Materiais comprados pelo FUNREBOM (12/04/2017)

Beti e Greca assinam 
convênio para a implantação 

do Armazém da Família
A Prefeita Beti Pavin, acom-

panhada do vice-prefeito Ser-
gio Pinheiro e do Secretário de 
Agricultura e Abastecimento, 
Marcio Toniolo, assinou o 
Termo de Cooperação Técnica 
entre Colombo e Curitiba para 
a implantação do Armazém 
da Família, na tarde desta 
terça-feira, 05. A cerimônia 
aconteceu no Salão das Gra-
lhas Azuis, da Prefeitura de 
Curitiba.

“Vamos proporcionar as 
famílias que mais precisam, 
um local de fácil acesso, com 
produtos que tenham preço 
mais em conta e de boa qua-
lidade”, disse a prefeita.

A nova unidade, prevista 
para ser entregue no dia 29 
de novembro a população, 
ficará posicionada em uma 
região estratégica, próximo 
ao Terminal do Guaraituba, 
na Rua Cascavel, esquina com 
a Rua Califórnia, 66, no bairro 
Guaraituba – com atendimen-
to à população de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 17h e 
aos sábados das 8h30 às 13h.  

“Ficamos felizes em poder 
oferecer mais um serviço as 
famílias colombenses. Em 
breve as obras serão finali-
zadas e vamos entregar essa 
unidade tão reivindicada 
pelos moradores”, ressaltou o 
vice-prefeito Sergio Pinheiro.

O local atenderá famílias 
com renda de até três salários 
mínimos, ou seja, R$ 2.994. A 
estimativa é que cerca de 10 
mil famílias serão beneficiadas 
de imediato, com a capaci-
dade de atender até 15 mil 
famílias em 2020 – residentes 

em Colombo. Os novos cadas-
tros e as renovações serão 
realizados nos seis Centros 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS) de Colombo.

O prefeito Rafael Greca 
destacou a importância do 
programa para a população 
de baixa renda de Curitiba 
e região metropolitana. “O 
Armazém da Família é um 
programa maravilhoso que 
promove a segurança alimen-
tar para a população de baixa 
renda de Curitiba e região. 
Oferta alimentos básicos e de 
primeira necessidade, produ-
tos de limpeza e higiene pes-
soal, a preços em média 30% 
mais baixos que no mercado 
convencional”, disse Greca.

Além de oferecer mais de 
300 itens, entre alimentos 
básicos e de primeira neces-
sidade, produtos de limpeza 
e higiene pessoal. A estrutura 
possui 700 m² de área cons-
truída contendo uma ampla 
área de venda, depósito, 
escritório, banheiros, cozinha 
e área de carga e descarga de 
mercadorias.

“A unidade será gerenciada 
pela Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, 
e receberá um investimento 
anual de R$ 1,5 milhões”, ex-
plicou Toniolo. Vale ressaltar, 
que para ter acesso ao Pro-
grama Armazém da Família, 
as famílias e/ou entidades 
deverão se cadastrar nos 
CRAS (Centro de Referência 
de Assistência). “Logo, logo 
vamos informar como serão 
realizados esses cadastros”, 
disse o secretário.
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Colombenses recebem premiação em Encontro 
Estadual de Agentes de Desenvolvimento - SEBRAE-PR 

No último dia 29 e 30, na 
Cidade de Foz do Iguaçu foi 
realizado o Encontro Anual de 
Agentes de Desenvolvimento e 
Crédito - realizado anualmente 
pelo Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae - PR) e Fomento Paraná.

O Encontro Estadual de 
Agentes busca promover a capa-
citação e integração dos agentes 
de desenvolvimento municipal e 
crédito, evidenciando as melho-
res experiências, intercâmbio 
de boas práticas e propiciando 
a preparação dos agentes em 
temas atualizados para melhor 
desempenho da sua função. 

O encontro também visa 
reconhecer e premiar a atuação 
dos Agentes de Desenvolvimento 
- ADs nos municípios, trabalhos 
que foram mensurados e aferidos 
pelo SEBRAE PR durante o ano, 
através da plataforma digital de 
evidencias, visitas técnicas de 
avaliação e resgate de evidências.  
A premiação deste ano teve três 
categorias:

ADs reconhecimento Ouro – 
que atingiram de 100% à 91% dos 
Indicadores do programa cidade 
empreendedora;

 ADs reconhecimento Prata – 
que atingiram de 81% à 90% dos 
Indicadores do programa cidade 
empreendedora;

 ADs reconhecimento Bronze - 
que atingiram de 70% à 80% dos 

Indicadores do Programa Cidade 
Empreendedora;

 A cidade de Colombo foi 
contemplada com os seus dois 
agentes de desenvolvimento 
que atingiram as notas máximas 
dentro do programa:
  PRÊMIO RECONHECIMENTO 

OURO - AGENTE DE 
DESENVOLVIMENTO 2019
O professor Marcelo Viana 

de Castilhos - Agente de Desen-
volvimento Municipal I – Coor-
denador do programa Cidade 
Empreendedora.

•PRÊMIO RECONHECIMEN-
TO OURO - AGENTE DE DESEN-
VOLVIMENTO 2019

O Sr. Edson de Lara - Agente 
de Desenvolvimento Municipal 
II – Gerente do Centro do Em-
preendedor.

O que é agente de desenvol-
vimento

O Agente de Desenvolvimen-
to é o articulador do processo 
de desenvolvimento econômico 
municipal e, portanto, um par-
ceiro estratégico para o universo 
dos pequenos negócios abrindo 
um canal de interlocução com 
as prefeituras e parceiros locais. 

Competências e Conheci-
mento Específico dos Ads:

O agente deverá ter a ca-
pacidade de planejar, executar 
e articular as políticas para 
implementação da Lei Geral das 

Micro e Pequenas Empresas no 
Município e criar uma articulação 
e mobilização na cidade em torno 
da causa do desenvolvimento 
local. A capacidade de planejar 
estrategicamente, interagir com 
as lideranças, ter capacidade de 
negociação e ponderação deve 
acompanhar um conhecimento 
básico e crescente sobre de-
senvolvimento, suas práticas e 
princípios, e o desenvolvimento 
de competências específicas 
como planejamento estratégi-
co, técnicas para moderação de 
grupos, negociação e solução de 
conflitos, elaboração e gestão de 
projetos, articulação, captação 
de recursos.

A atuação dos agentes con-
tribui diretamente na competiti-
vidade dos pequenos negócios, 
pois a cada dia se reforçam como 
articuladores estratégicos para 
esta missão. Sua atuação toma 
importância vital na efetivação 
dos dispositivos da Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas, 
principalmente em temas de 
microcrédito, compras gover-
namentais e desburocratização. 
As micros e pequenas empresas 
brasileiras são responsáveis 
por 27% do PIB nacional, o que 
demonstra a importância deste 
tipo de empreendimento para 
o desenvolvimento da econo-
mia, gerando além de renda, 
empregos.

Fotos - Divulgação

 Segundo o Professor Marcelo, 
AD. Coordenador do Programa Ci-
dade Empreendedora, o prêmio 
de reconhecimento como Agente 

Prêmio Reconhecimento Ouro - Agente De Desenvolvimento 2019 - O Professor Marcelo Viana 
De Castilhos - Agente De Desenvolvimento Municipal I – Coordenador Do Programa Cidade 
Empreendedora e o Sr. Edson De Lara - Agente De Desenvolvimento Municipal – Gerente Do Centro Do 
Empreendedor.

O COLOMBO RECEBE PREMIAÇÃO OURO ADS.
Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento - SEBRAE-PR e Intera sete prêmios 
Estaduais no Programa Cidade Empreendedora em apenas quatro anos de existência. 

de Desenvolvimento - categoria 
Ouro motiva a toda a equipe 
do centro do empreendedor de 
Colombo. 

RESULTADOS
        O município de Colombo através da Secretaria de Indústria e 
Comercio, Turismo e trabalho / Parceiros: conquistou sete prêmios 
em cinco anos de programa Cidade Empreendedora – Competindo 
com 399 municípios do Paraná - Na área de gestão pública empreend-
edora / foco desenvolvimento econômico.
•         PRÊMIO RECONHECIMENTO OURO - AGENTE DE DESENVOLVI-
MENTO 2019
O professor Marcelo Viana de Castilho Agente de Desenvolvimento 
Municipal I – recebeu o prêmio de Agente de Desenvolvimento – 
RECONHECIMENTO OURO do Paraná - Regional Leste.
•         PRÊMIO RECONHECIMENTO OURO - AGENTE DE DESENVOLVI-
MENTO 2019
O Sr. Edson de Lara - Agente de Desenvolvimento Municipal II – re-
cebeu o prêmio de Agente de Desenvolvimento – RECONHECIMENTO 
OURO do Paraná - Regional Leste.
•         PREMIO SELO PRATA – 2018 /2019 – Centro do Empreend-
edor de Colombo – Referencia em Qualidade de atendimento ao 
empresário Padrão Prata.
•         PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR - 2016
 Prefeita Isabete Cristina Pavin- (Beti Pavin) Recebeu o prêmio Pre-
feito Empreendedor regional - CATEGORIA G100 - com o PROGRAMA 
NOSSO BAIRRO - Finalista 2016 – Ficou entre os três melhores Proje-
tos do Paraná.
•         PRÊMIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DESTAQUE DO 
PARANÁ 2016
O professor Marcelo Viana de Castilhos Agente de Desenvolvimento 
Municipal I – recebeu o prêmio de Agente de Desenvolvimento Des-
taque do Paraná Regional Leste.
•  PRÊMIO - PONTO DE ATENDIMENTO DESTAQUE REGIONAL LESTE – 
2016
O Ponto de Atendimento do Sebrae Colombo recebeu o prêmio de P.A. 
destaque do Paraná- Parceria Prefeitura / ACIC.

•       PRÊMIO DE ATENDENTE DESTAQUE DA REGIONAL LESTE – 2016
A atendente, Jéssica Godoi Paggi - atendente do ponto de atendimen-
to de Colombo – Parceria Prefeitura / ACIC - recebeu o prêmio de 
Atendente Destaque do Paraná Regional Leste.
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Provedor de internet Innon 
se destaca em Colombo

Botânico ganhará Galeria 
das Quatro Estações
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Geovani Cardoso, Alyne Almerim e Diego Hamasaki. Equipe de Marketing da 
INNON que patrocinou o Time Imperial

Instalada em Colombo há 
aproximadamente 10 meses, a 
Innon provedor de internet, já 
conquista um espaço de destaque 
no município, pois além do trabalho 
desenvolvido diariamente, a Innon 
vem desenvolvendo ações sociais 
para atender várias entidades 
colombenses. 

De acordo com Alyne Alme-
rim responsável pelo Marketing 
da empresa, a Innon desenvolve 
campanhas solidárias bem como 
ações sociais, buscando sempre 
atender entidades que prestam um 
trabalho social em prol do próximo. 
“No momento a Innon está com a 
Campanha Solidária que isenta os 
novos clientes da taxa de instala-
ção, até 150 metros, e o mesmo faz 
a doação de alimento não perecível 
que será doado para a Casa Lar 
Sunem de apoio a idosos localizada 
no bairro do Atuba. Além disso, a 
Innon também faz parceria com a 
Prefeitura em eventos realizados 
no Município, bem como com as 
igrejas, na doação de brindes ou 
disponibilizando a internet para 
transmissão da missa, a Innon 
também patrocina o time Imperial 
do bairro Jardim Adriana, entre 
outras atividades”, explicou Alyne.

A Innon atende hoje 70 bairros 
em Colombo, além de outros mu-
nicípios da Região metropolitana 
de Curitiba, como: Bocaiuva do 
Sul, Quatro Barras, São José dos 
Pinhais e Santa Cândida. Uma rede 
de internet 100% fibra, o que pro-
porciona aos clientes uma internet 
de velocidade e qualidade. 

Acompanhe a Innon nas redes 
sociais, fecebook.com/innon.
br; instagram.com/innonbr e no 
WhatsApp 99113-7001 ou ligue 
para 3055- 9797

A reforma da estufa do Jardim 
Botânico ficou pronta e o resulta-
do foi apresentado ao público na 
noite de quinta-feira (7/11). Na 
inauguração com show de luzes 
e música, o prefeito Rafael Greca 
assinou a Ordem de Serviço para 
o início de novos trabalhos, que 
agora vão recuperar e dar uso à 
estrutura semicircular localizada 
atrás da estufa recém-renovada.

O novo espaço vai abrigar um 
centro cultural, que será chama-
do Galeria das Quatro Estações. 
A obra começou na sexta-feira 
(8/11). O local terá escola de jar-
dinagem, espaço de exposições 
ligadas a temas botânicos, como 
a ilustração botânica, estaciona-
mento e um café.

Assim como a Galeria das 
Quatro Estações, a recuperação 
da estufa faz parte do projeto 
de revitalização integral do 
Botânico.

Intervenção 
Um dos principais cartões-

-postais da cidade, a estrutura 
de metal e vidros inspirada no 
Palácio de Cristal de Londres 
recebeu investimentos de mais 

de R$ 1 milhão, a maior inter-
venção feita no Jardim Botânico 
desde a inauguração, no início 
da década de 1990. 

Foram trocados os vidros e 
16,3 quilômetros de borrachas 
de vedação foram substituídos. 
Houve recuperação das esqua-
drias e estruturas metálicas do 
piso e do mezanino, escadas e 
calhas. Além de limpeza interna 
e externa, pintura e implantação 
de novos corrimões.

O Departamento de Ilumi-
nação da Secretaria de Obras 
Públicas cuidou da renovação 
do sistema que ilumina a es-
tufa. O trabalho começou com 
a retirada dos equipamentos 
danificados pela ação do tempo 
e por atos de vandalismo.

“Na parte interna, retiramos 
70 luminárias com a vida útil 
vencidas. Do entorno, foram 
retirados 24 projetores RGB 
vandalizados”, contou Tony 
Malheiros, diretor do Departa-
mento de Iluminação.

O novo sistema de ilumi-
nação conta com 104 equipa-
mentos.

O novo espaço vai abrigar um centro cultural, que será chamado Galeria das 
Quatro Estações

Equipe de Marketing e Vendas em eventos

Emerson Machozeki, Diego Hamasaki e Daiane Feitoza. Participando da 
rodada de negócios realizado pelo Sebrae com o Apoio da Prefeitura de 
Colombo
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Escritor colombense Silvio 
Kurzlop lança seu terceiro livro 

intitulado Crime Agravado

O escrito Silvio Kurzlop com a Menção Honrosa que recebeu em 2017 em Santa Catarina. 

Silvio iniciou sua trajetó-
ria como escritor em 2000, 
quando lançou seu primeiro 
livro chamado “Mudando o 
Amanhã”, e desde então vem 
se dedicando ao mundo da 
escrita, buscando em cada em 
de seus livros despertar nas 
pessoas o gosto pela leitura. 

Em seu segundo livro que 
levou o nome de “O Céu dos 
Hipócritas”, Silvio foi premiado 
como uma Menção Honrosa 
no ano de 2017, uma honraria 
recebida por ele na cidade 
de Santa Catarina. “Quando 
recebi esta homenagem per-
cebi que deveria continuar 
escrevendo, e foi então que 
percebi que deveria escrever 
sobre histórias que desper-
tasse o gosto pela leitura e 
também a curiosidade do 
leitor, principalmente o leitor 
colombense”, disse Silvio.

Silvio explica que o tercei-
ro livro que leva o título de 
“Crime Agravado”, foi uma 
escrita minuciosa, cuidando 
de todos os detalhes, imagi-
nando como seria a reação 
do leitor em cada trecho do 

livro. “Quando dediquei o meu 
tempo para escrever o terceiro 
livro, pensei nos meus leitores 
colombenses também, em 
que tipo de história seria mais 
interessante. “Sentia essa ne-
cessidade de escrever para os 
leitores de Colombo, percebi 
que o colombense é um povo 
que gosta de verdades e que, 
a correria do dia a dia me fez 
ver que deveria ser um livro de 
rápida leitura, então ele é um 
livro curto e de fácil leitura”, 
completou Silvio.

Quando perguntado se ele 
se preocupa que alguém não vá 

gostar do seu livro, por conta do 
texto ou até mesmo pela história, 
ele diz que o livro vai surpreender 
o leitor, pois durante a leitura 
você vai imaginar um fim para 
a história, porém ele (o fim) é 
bem diferente, isso só lendo para 
saber mais detalhes. 

Silvio conta que os seus 
três livros foram lançados na 
versão e-books, mas que já 
existe um planejamento para 
que os mesmos sejam laçados 
na versão impressa no próximo 
ano. Até lá, os livros poderão 
ser adquiridos na versão on-li-
ne, pelo site da amazona.com.
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Segunda fase da Série Ouro 
conhece primeiros classificados

Aconteceu neste final de 
semana, na tarde do sábado, 
9, as duas partidas da segunda 
rodada da segunda fase da 
Série Ouro de Colombo, que 
definiu os primeiros classifica-
dos para as semifinais da com-
petição citadina. O curioso 
regulamento, com a segunda 
fase formada por dois grupos 
triangulares, permitiu que em 
apenas duas rodadas quase 
tudo se resolvesse, ficando 
pouca coisa a se disputar para 
a terceira e derradeira rodada. 

Pelo Grupo C, apesar de 
matematicamente ainda ser 
possível  uma reviravolta, 
é difícil acreditar que algo 
mude. No estádio Zacarias de 
Souza, o Alto da Cruz perdeu 
por 4 a 2 diante do Colombo. 
O time alviverde conseguiu 
a classif icação graças ao 
questionável critério de gols 
sofridos e apenas aguarda na 
última rodada para saber a 
ordem de classificação da cha-
ve. O Alto da Cruz precisaria 
golear o XV de Novembro por 
quatro gols de diferença para 
avançar de fase, algo bastante 
improvável.

Já no Grupo D, os dois 
classificados já foram confir-
mados e duelam diretamen-
te na próxima rodada para 
decidir quem será o líder da 
chave. O Grêmio Colombense 
venceu e eliminou o Imperial 
pelo placar de 2 a 0, realizado 
no estádio Evaristo Trevisan. 
Dessa forma, o Colombense 
encara o Ana Terra na próxima 
rodada.

Pelos juvenis, os destaques 
ficam para Colombo e Im-
perial, que se garantiram na 
próxima fase com uma rodada 
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de antecedência. O alviverde 
goleou o Alto da Cruz por 4 a 
1, e apenas assiste a briga pela 
segunda vaga entre o adversá-
rio deste último sábado e o XV 
de Novembro. Já o alvirrubro 
venceu o Grêmio Colombense 
por 3 a 1, e também fica de es-
pectador. O Colombense jogará 
contra o Roça Grande, que tem 
a vantagem de um empate para 
ficar com a segunda vaga. 

Chuva adia início da Série 
Prata

No domingo, 10, estava 
previsto o início da segunda di-
visão colombense. No estádio 
da Porteira, estava programado 
o jogo entre Boca Juniors e 
ADESP, enquanto no Lordes 
Geraldo jogariam Rio Verde 
e Nacional (com o confronto 
preliminar entre Gralha Azul 

Iguaçu e Tanguá 
saem em vantagem 
nas semifinais da 

Suburbana

e Cruz Azul). No entanto, as 
fortes chuvas da madrugada 
de domingo motivaram o 
adiamento das partidas. “Após 
verificarmos as condições dos 
campos, visando a integridade 
dos atletas e do patrimônio dos 
clubes, os jogos estão oficial-
mente adiados por causa das 
condições climáticas”, anun-
ciou a Liga de Colombo em 
comunicado. As chuvas tam-
bém impediram a realização 
da primeira partida da final do 
Quarentinhas, que seria entre 
Juventus e União Guaraituba, 
no estádio Beira-Rio. O jogo 
deve ser realizado já no próxi-
mo domingo, quando também 
está programada a primeira 
partida da final do campeona-
to feminino, disputado entre 
Rio Verde e Colombo. 

Colombo conquistou classifi cação nas categorias Juvenil (com 100% de aproveitamento) e Adulto. 
Teve início neste sába-

do, 9, os duelos elimina-
tórios da fase semifinal 
da Suburbana, o Campe-
onato de Futebol Amador 
de Curitiba, tanto na Série 
A, quanto na Série B. Nas 
quatro partidas realiza-
das, dois confrontos ter-
minaram em zero a zero e 
Iguaçu e Tanguá largaram 
com vitória, cada um em 
sua respectiva divisão. 

Na elite, o Iguaçu 
venceu o Santa Quitéria 
fora de casa por 5 a 3, 
em um jogo que entrou 
para a história do futebol 
amador local. O destaque 
alvinegro foi Magú, autor 
de quatro gols, enquanto 
pelo lado auriverde Pablo 
se sobressaiu marcando 
todos os três gols de 
sua equipe. Com este 
resultado, o Iguaçu pode 
perder por até um gol 
de diferença no jogo da 
volta, no estádio Egydio 
Ricardo Pietrobelli, no 
bairro Butiatuvinha. No 
outro jogo das semifinais, 
o Operário Pilarzinho 
empatou sem gols com 
o Trieste, e a decisão fica 
para o estádio Francisco 
Muraro, em Santa Feli-
cidade. 

Na Série B, o Tanguá 
recebeu o Grêmio Palmei-
rinha e venceu por 1 a 0, 
com um gol de bicicleta de 
Fernando, aos 36 minutos 
do segundo tempo. Com 
isso, o rubro-negro pode 
se classificar para a final, 
e  consequentemente 
conquistar o acesso à 
elite, com um empate. 
Por falar em igualdade, 

o placar não saiu do zero no 
estádio Ricardo Halick, no 
Ahú, local em que o Bangú 
mandou a partida diante do 
Fortaleza. Com isso, quem 
vencer a segunda partida 
por qualquer placar passa de 
fase. Um novo empate leva 
a decisão para os pênaltis. 

Juvenil
Preliminarmente, foram 

realizados os jogos das semi-
finais na categoria Juvenil. Na 
Série A, o Vila Hauer faz uma 
campanha completamente 
avessa da equipe principal, 
que acabou rebaixada como 
lanterna do certame. A ga-
rotada do Pantera venceu 
o Novo Mundo por 2 a 0, e 
pode até perder por um gol de 
diferença no jogo da volta. Na 
outra perna, o Santa Quitéria 
venceu o Capão Raso por 1 a 0 
e tem a vantagem do empate 
para se sagrar finalista. Na 
segunda divisão, situações 
similares. O Combate Bar-
reirinha venceu o Bairro Alto 
por 2 a 0 e o Bangú derrotou 
o Desportivo Paranaense pelo 
placar mínimo. 

Folga
Na próxima semana, a 

Suburbana dá uma pau-
sa para a realização do 
Sul-Brasileiro de Futebol 
Amador, que será sediado 
em Curitiba nesta edição 
de 2019. O representante 
paranaense será o Iguaçu, 
campeão da Taça Paraná 
2019. Participam também o 
catarinense Metropolitano 
de Nova Veneza, os gaú-
chos do Tramandaí e o time 
paulista do Ferroviários, de 
Bragança Paulista. Os jogos 
acontecerão nos dias 15, 16 
e 17 de novembro.

Fortaleza e Bangú fi zeram um jogo duro na briga pelo acesso 
à elite curitibana. 
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Parece até notícia repeti-
da. Mas novamente a ginasta 
colombense Julia Soares volta 
a conquistar prêmios de rele-
vância na modalidade. O título 
da vez aconteceu neste final de 

Julia Soares conquista título  
nacional na Ginástica Artística

Julia conquistou expressivos resultados em nível regional, nacional e inter-
nacional em 2019.
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semana, no encerramento do 
ano de 2019 para competições 
oficiais na Ginástica Artística 
brasileira. Entre os dias 8 e 10 
de novembro foi realizada a 
terceira etapa do Campeonato 

Brasileiro Caixa em Natal, capital 
do Rio Grande do Norte, nas 
categorias Juvenil e Pré-Infantil. 
Na competição participaram 
cerca de 170 ginastas represen-
tando um total de 27 clubes de 
dez estados brasileiros, tendo 
como foco dar oportunidade 
para que as revelações da Ginás-
tica Artística do Brasil possam 
mostrar seu potencial. 

O Paraná foi representado 
pelo Clube CEGIN (Centro de 
Excelência de Ginástica) que 
fica no Tarumã, em Curitiba, 
equipe da qual Julia faz parte. 
O CEGIN é comandado por Elia-
ne Martins e Rhony Ferreira.

Durante o campeonato, 
Julia, de 14 anos, ganhou o 
ouro no individual geral na 
sexta-feira, 8, e no domingo, 
10, levou três medalhas de 

ouro em quatro finais possíveis 
por aparelhos: na trave, sua 
especialidade, no solo e nas 
barras paralelas.  

As conquistas deste final 
de semana encerra de forma 
brilhante uma grande tempo-
rada. Além de ganhar todas 
as três etapas do Brasileiro, 
Julia participou do primeiro 
campeonato mundial da ca-
tegoria Juvenil na Hungria, 
sendo a única brasileira a ir 
para as finais por aparelhos 
terminando como a sétima 
melhor atleta do mundo. No 
Sul-Americano disputado em 
Cali, na Colômbia, conquistou 
ouro no solo, prata na trave e 
bronze no individual geral. E 
mais recentemente, no final 
do mês de outubro, conquis-
tou medalha de ouro no indi-

vidual geral e por aparelhos 
no Campeonato Paranaense. 
“Toda honra para Deus, pois 
ele me capacita e sabe onde 
devo chegar e o que posso 
conquistar. A minha parte é 
treinar e fazer meu melhor. 
Cada atleta tem a chance de 
vencer, mas quem mais treina 
e sua é quem ganha, Deus dá 
oportunidade a todos nós. Sou 
grata a meus pais, familiares, 
amigos de meus pais que me 
ajudaram muito quando pre-
cisei de ajuda financeira para 
ir aos campeonatos, além da 
tia Eliane, Rhony, Carol e minha 
técnica que amo, Irina. São as 
pessoas que me constroem dia 
a dia, dedicam tudo por mim”, 
disse a atleta, que treina na 
modalidade desde os 4 anos 
de idade.

Atleta moniquense alcança 3 finais 
no Brasileiro Júnior de Natação

O nadador João Moreno 
teve participação de desta-
que na disputa do Campeo-
nato Brasileiro Interclubes 
Júnior de Natação de Verão 
- Troféu Júlio de Lamare, 

disputado no Clube de 
Regatas Flamengo, no Rio 
de Janeiro, entre os dias 4 
e 8 de novembro. O atleta 
foi o único representante 
do Santa Mônica Clube 

de Campo no certame e 
alcançou três finais. Nos 
400m Medley Masculino, 
João terminou na quinta 
posição, com um tempo de 
4:43:29, sendo seu melhor 
posto durante a compe-
tição. Nos 200m Costas, 
o atleta acabou na oitava 
posição, com um tempo de 
2:17:53. E fechando a par-
ticipação, na decisão dos 
200m Borboleta, João ficou 
em sexto, com um tempo de 
2:10:47. Com estes resulta-
dos, o Santa Mônica ficou 
no 22º lugar geral, de 34 
clubes participantes. O me-
lhor desempenho da com-
petição foi do Minas Tênis 
Clube, de Belo Horizonte, 
que conquistou um total de 
58 medalhas, sendo 21 de 
ouro. Completando o pódio 
aparece o Corinthians, com 
41 medalhas e o Pinheiros, 
também de São Paulo, com 
dezoito medalhas. Os do-
nos da casa do Flamengo 
terminaram na quarta posi-
ção, com quinze medalhas. 
O estado do Paraná tam-
bém foi representado com 
a participação do Clube 
Curitibano, que terminou 
na sexta colocação com dez 
medalhas e pelo Talentos 
da Natação da Academia 
Gustavo Borges, que ter-
minou em 19º lugar. 

João Moreno é um dos atletas de destaque da natação do Santa 
Mônica. 
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Licença Ambiental Municipal Simplificada (LAMUS)
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLI-

FICADA
A BEST PANI-INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS EIRELI torna 

público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/Pinhais a Licença 
Ambiental Municipal Simplificada para atividade principal de FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS 
E PRATOS PRONTOS – CNAE 10.96-1-00, sito à Rua Baptista Ramos, 449, Atuba, CEP: 
83.326-230, município de Pinhais/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A  INDÚSTRIA  DE MÁQUINAS PARA PANIFICAÇÃO PROGRESSO LTDA torna 

público que irá requerer ao IAP a Renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO, para Fabricação 
de máquinas e equipamentos para indústria de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios 
situada Travessa Vila Real no 118, Santa Terezinha – Colombo – PR.
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Atletismo Colombense 
conquista Paranaense Sub-14
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Equipe feminina de Colombo faturou título inédito. 

Neste fim de semana, nos 
dias 9 e 10 de novembro, a 
equipe do Projeto Atletismo 
Por Um Futuro Melhor de-
senvolvido pela Secretaria 
de Esporte, Cultura, Lazer 
e Juventude da Prefeitura 
Municipal de Colombo dis-
putou na cidade de Curitiba 
o Campeonato Paranaense 
de Atletismo Sub-14. O 
desempenho dos atletas do 

município foi excepcional, 
com a conquista de quinze 
medalhas, sendo quatro de 
ouro, seis de prata e cinco de 
bronze, que rendeu o título 
inédito de campeão geral no 
Feminino, enquanto no Mas-
culino a equipe colombense 
terminou em uma honrosa 
quarta colocação. Esta é a 
21ª edição da competição, 
que é considerada a mais 

importante da categoria. 
Além da equipe colomben-
se, outras treze equipes 
participaram, totalizando 
aproximadamente 160 atle-
tas. Foram realizadas mais 
de trinta provas entre as 
modalidades do salto em 
distância, salto em altura, 
lançamento de dardo, arre-
messo de peso, e provas de 
revezamento e velocidade. 

Professores recebem aulas de esportes 
paralímpicos na Praça Oswaldo Cruz

O Centro de Esporte e Lazer 
(CEL) Dirceu Graeser, na Praça 
Oswaldo Cruz, em Curitiba, 
virou sala de aula durante a 
última semana. No espaço, 
foi realizado o 1º Curso de 
Capacitação em Esportes Pa-
ralímpicos – História, Estrutura 
e Modalidades, promovido 
pela Secretaria Municipal do 
Esporte, Lazer e Juventude 
(Smelj), com apoio do Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB) e 
do Instituto Municipal de Ad-
ministração Pública (Imap). En-
tre os dias 6 e 8 de novembro, 
foram aplicadas aulas teóricas 
e práticas das modalidades 
paralímpicas da natação, do 
futebol de 5, vôlei sentado e 
atletismoForam realizadas ati-

vidades também nos Centros 
de Iniciação Esportiva (CIE) 
Cajuru e CIC. 

O curso gratuito, voltado 
aos servidores municipais, 
abordou vários aspectos dos 
esportes paralímpicos. Desde 
a classificação dos paratletas, 
dependendo do grau de lesão 
das pessoas com deficiência, 
à história das paralimpíadas, 
como melhorar a técnica dos 
paratletas em cada moda-
lidade e como dar aulas de 
Educação Física para pessoas 
com deficiência. “O objetivo do 
curso era capacitar os servido-
res da Smelj para terem contato 
com o esporte paralímpico. As 
aulas também foram abertas 
para a comunidade, professo-

res e acadêmicos de Educação 
Física”, explicou Juliano Passo-
ni, um dos organizadores do 
curso e do Departamento de 
Incentivo ao Esporte e Promo-
ção Social da Smelj. Ao todo, 
109 pessoas participaram da 
capacitação. 

Algumas aulas foram minis-
tradas por membros de sele-
cionados. As aulas sobre nata-
ção paralímpica, por exemplo, 
foram dadas por Rui Menslin, 
professor de Educação Física 
da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR), 
técnico da Seleção Brasileira de 
Natação Paralímpica e membro 
do Comitê Paralímpico Brasilei-
ro. Segundo ele, os esportes 
ajudam muito as pessoas com 
deficiência a se sentirem capa-
zes. Melhora a qualidade de 
vida, a autoestima, aumenta a 
autonomia e também promove 
a cidadania. “Pessoas com de-
ficiência são capazes de fazer 
natação ou outros esportes. 
Claro, tem que ter um pouco 
mais de cuidado, a deficiência 
limita alguns movimentos. Na 
natação, muda as técnicas de 
nado, dependendo de cada 
caso”, explicou Menslin.

Mais de uma centena de profi ssionais passarm pela capacitação gratuita. 
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Eventos apoiados pela 
SEMEC movimentam 

esporte local

Além do futebol colomben-
se e das participações desta-
cadas de atletas do município 
em competições esportivas, o 
final de semana do esporte em 
Colombo teve outras opções 
de diversão e entretenimento, 
com a realização da Corrida da 
Lua Cheia, de uma competição 
de futsal e as finais da Copa 
Colombo de Futebol 7, todos 
organizados ou apoiados pela 
Secretaria de Esporte, Cultura, 
Lazer e Juventude (Semec). 

No sábado, 9, o Parque Mu-
nicipal da Uva recebeu mais uma 
edição da já tradicional Corrida 
e Caminhada da Lua Cheia. A 
prova, que já se encontra na 142º 
edição, possui percursos de 8,6 
e 4,3 quilômetros para corrida e 
4,3 quilômetros para caminhada. 
Durante a programação, ocorreu 
a 60º edição da corrida para 
as crianças com distâncias de 
80, 100, 200, 400, 600 e 1.255 
metros.

No domingo, 10, a Kanxa 
Santos Dumont, localizada no 
bairro Roça Grande, foi o palco 
das finais da 2ª Copa Colombo 
de Fut7 na Série Prata e na 
Recopa, com as melhores equi-

pes da edição anterior. O time 
Valetão ficou com o título na 
Prata e a equipe do Madinbu 
levou a melhor na Recopa.

Também no domingo, acon-
teceu o Torneio X3 de Futsal, 
no Centro de Artes e Esportes 
Unificados – Daniel de Jesus 
Rosa (CEU das Artes).  As 
inscrições para a competição 
estavam submetidas a entrega 
de 10 brinquedos novos por 
equipe. Além dos troféus e 
medalhas para os três primei-
ros lugares, também houve a 
premiação para o destaque, 
artilheiro e goleiro menos 
vazado. “Fazemos questão de 
destacar a importância desse 
torneio e dos demais que ainda 
irão acontecer para que o es-
porte se torne uma ferramenta 
de promoção da igualdade 
social”, disse o secretário da 
pasta Paulo Cesar Cardoso. 
“Esperamos que todos tenham 
gostado dos eventos, e que 
nas próximas edições voltem 
trazendo amigos e familiares. 
O calendário esportivo é sem-
pre muito variado e cheio, com 
novas ações sendo promovidas 
constantemente”, completou.

Equipe do Madinbu levou o título da Recopa 2019 da Copa Colombo de 
Fut7.
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Colombo reduz número de homicídios e supera 
média nacional em resolução de crimes

Muito trabalho, dedicação 
e desempenho da equipe de 
investigação da Delegacia da 
Polícia Civil da sede de Colom-
bo fizeram com que os índices 
de homicídios tivessem uma 
redução significativa em com-
paração aos anos anteriores. 
Em 2018 foram 17 homicídios, 
sendo sete destes solucio-
nados, resultando na prisão 
do culpado. De janeiro até 
outubro deste ano foram oito 
homicídios, sendo que destes 
cinco foram solucionados. 

Segundo informação do 
delegado Dr. Erineu Portes essa 
redução se deu porque sua 
equipe de investigadores sem-
pre que acontece um homicídio 
se dirige até o local do ocorrido 
para dar início ao processo 
de investigação. “As informa-
ções obtidas no momento do 
crime pelos familiares e pela 

comunidade local contribuem 
muito para que o caso seja 
solucionado. Essa agilidade da 
equipe, hoje composta por três 
investigadores, faz com o nosso 
trabalho ganhe credibilidade 
junto a população colombense, 
isso faz também com que os 
moradores liguem na delegacia 
para contribuir com as denún-
cias”, disse Portes.

Ainda com informações 
do delegado, até este mês de 
novembro foram efetuadas 
87 prisões, sendo estas: pri-
são civil (pensão alimentícia), 
prisão criminal (tráfico, roubo, 
homicídios), também foram 
apreendidos três menores que 
após o boletim circunstancia-
do são encaminhados a vara da 
infância. “Das 87 prisões, 22 
foram flagrantes, isto mostra 
a eficiência da equipe de in-
vestigação”, completa Portes. 

Foto - Acervo Jornal de Colombo 

Seminário “Você não está  
Sozinha” o Fortalecimento da 

Saúde Mental e Física da Mulher

Aconteceu na última quar-
ta-feira (06) no plenarinho 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná, o Projeto FemininA-
ção – Defesa Pessoal Feminina 
e Saúde Física e Mental da 
mulher. Uma proposição da 
Deputada Cristina Silvestri, 
Procuradora da Mulher da 
Assembleia Legislativa. 

Na abertura do evento a 
deputada Cristina agradeceu 
a presença de todos, lembrou 
que o evento é mais uma ação 
da procuradoria da mulher, 
criada em julho deste ano 
tendo como objetivo principal 

diminuir a desigualdade de 
gênero. A Deputada lembrou 
que o Brasil ocupa o quinto lu-
gar dos países mais violentos 
do mundo, uma realidade que 
precisa ser mudada. 

O seminário foi dividido 
em três momentos. A primeira 
palestra foi ministrada pela 
sexóloga e pedagoga Sabrina 
Matos que abordou a impor-
tância da mulher entender a 
diferença entre sexualidade 
(o entendimento do corpo), 
sexo (ato sexual) e respeito 
(você quem decide). 

A segunda palestra foi com 

a Advogada Raquel Angélica 
Dias Bueno Mannrich e teve 
como tema gerador os Direi-
tos da Mulher, enfatizando 
as várias formas de violência 
contra a mulher, podendo 
ela ser física, moral, verbal, 
psicológica, patrimonial e 
econômica e sexual. Lembrou 
dos direitos da mulher, bem 
como a Lei Maria da Penha. 

O encerramento da pro-
gramação foi uma Oficina de 
defesa Pessoal e Técnicas de 
defesa com o diretor Técnico 
do projeto FemininAção, 
Chrystian Marcelo Rodrigues. 

Advogada Raquel Angélica Dias Bueno Mannrich, Presidente da Associação Brasileira de Artes Marciais e 
Karatê Shubu-dô 12o Dan, o diretor Técnico do projeto FemininAção, Chrystian Marcelo Rodrigues, a Dep-
utada Cristina Silvestri, sexóloga e pedagoga Sabrina Matos e a Liandra secretária geral da Associação 
Shubu-dô, faixa preta 2o Dan. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA PANIFICAÇAO PROGRESSO LTDA torna 

público que recebeu u ao IAP a Renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO no132465-R-
1-validade 24/10/2019 para Fabricação de máquinas e equipamentos para indústria 
de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios situada Travessa Vila Real no 118, 
Santa Terezinha – Colombo – PR.
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Produção industrial do Paraná é a maior do País
A produção industrial do 

Paraná é a maior do Brasil neste 
ano. A taxa de crescimento foi 
de 6,7% até setembro, segundo 
dados divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). É o melhor 
resultado desde 2011. No 
País, o índice ficou negativo 
em 1,4%.

O desempenho paranaense 
é quase cinco pontos percen-
tuais maior em relação aos 
números alcançados pela in-
dústria estadual entre janeiro 
e setembro de 2018, quando o 
setor cresceu 1,8%. O parque 
industrial paranaense também 
registrou variação positiva em 
outros indicadores: alta de 
7,4% no comparativo entre os 
meses de setembro de 2019 e 
do ano passado; crescimento 
de 5,2% em doze meses e de 
1,3% de agosto para setembro 

deste ano.
No ano, o Paraná liderou a 

produção nacional nos segmen-
tos automotivo e de alimentos. 
No setor de veículos automo-
tores, reboques e carrocerias a 
alta foi de 26,2%; máquinas e 
equipamentos, de 16,1%; fabri-
cação de produtos de metal, de 
12,5%; e produtos alimentícios, 
como carnes e miudezas de 
aves congeladas, rações, açú-
car cristal e carnes de bovinos 
congeladas, de 7,8%.

Para o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, o Paraná 
já conta com uma indústria 
moderna e diversificada, mas 
o Estado trabalha para am-
pliar o número de empresas e 
empregos. “Neste ano, já são 
quase R$ 18 bilhões em novos 
empreendimentos produtivos, 
que deverão gerar 14 mil em-
pregos”, ressaltou.

Júlio Suzuki Júnior, pesqui-
sador do Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (Ipardes), também 

avalia que o bom momento do 
setor industrial do Estado, em 
contraponto ao quadro nacio-
nal, é um espelho da confiança 
do setor empresarial nas polí-
ticas de desenvolvimento do 

Estado. “Estamos mantendo a 
dinâmica de crescimento desde 
o início do ano, com um incre-
mento que não é concentrado 
apenas em um setor industrial", 
acrescentou.

A produção industrial do Paraná é a maior do Brasil neste ano

Mais de 6 toneladas de agrotóxico 
ilegal são apreendidas no Estado

Uma operação realizada 
durante esta semana no Pa-
raná resultou na apreensão 
de 6.197 quilos de defen-
sivos agrícolas ilegais, com 
aplicação de R$ 1 milhão em 
multas e nove prisões em 
flagrante. A Operação Wes-
tcida foi coordenada pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e 
contou com o apoio de vários 
órgãos, entre eles a Agência 
de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar), Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP), 
Batalhão de Polícia Ambien-
tal e Batalhão de Polícia de 
Fronteira.

De acordo com o Ministério 
da Agricultura, que apresentou 
o resultado do trabalho, em 
Cascavel, no Oeste do Estado, 
o objetivo foi fiscalizar de for-
ma integrada a receptação, 

depósito e uso de agrotóxicos 
ilegais (sem registro, contra-
bandeados e falsificados), além 
de produtos sem origem ou 
roubados, em propriedades 
rurais, fronteira internacional, 
pontos de ingresso, rodovias, 
depósitos e comerciantes do 
Paraná. O trabalho estendeu-se 
por 440 propriedades rurais, 
além de 17 comerciantes e 
1.193 veículos.

Nas regiões Oeste e Su-
doeste, que eram o foco 
principal da operação, foram 
realizadas 359 fiscalizações, 
resultando em 35 autuações, 
das quais 34 para produtores 
rurais por uso, armazenamen-
to e importação de agrotóxico 
ilegal e uma para comerciante 
por armazenamento e comér-
cio do produto em desacordo 
com a legislação.

Segundo o Ministério, 

ainda que tenham sido en-
contrados defensivos ilegais 
em 10% das propriedades 
fiscalizadas, o número de 
usuários desse tipo de produ-
to é maior, visto que alguns 
queimam as embalagens 
vazias após o uso para não 
deixar vestígios.

Durante a semana tam-
bém foram cumpridos 14 
mandados de busca e apre-
ensão e fiscalização de 60 
denunciados por uso e co-
mércio de agrotóxico ilegal. 
Os órgãos fiscalizadores, que 
contaram com a participação 
de 180 pessoas divididas em 
24 equipes, atuaram, ainda, 
em 27 barreiras fixas e móveis 
em todo o Paraná, reforçan-
do o trabalho em pontos de 
ingresso e na fronteira com 
o Paraguai.

Punição rigorosa 
Por não serem registra-

dos no Brasil, os defensivos 
agrícolas ilegais não seguem 
as diretrizes e exigências do 
Ministério da Agricultura, do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-
ma), da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e dos órgãos estaduais de 
defesa agropecuária. Eles 
representam prejuízos para 
o agricultor pela baixa eficá-
cia, além de causar danos ao 
meio ambiente, à saúde do 
aplicador e ao consumidor.

Uma operação realizada no Paraná resultou na apreensão de 6.197 qui-
los de defensivos agrícolas ilegais
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Defensor público-geral 
é reconduzido ao cargo

O defensor público-geral 
do Paraná, Eduardo Abraão, 
foi reconduzido ao cargo para 
o biênio 2019-2021. Na mesma 
solenidade, realizada terça-fei-
ra (05), tomaram posse os 16 
defensores públicos aprovados 
em concurso e nomeados em 
2019. A cerimônia aconteceu 
no Auditório Poty Lazzarotto 
do Museu Oscar Niemeyer, e 
teve a participação da Camerata 
Antiqua de Curitiba.

Eduardo Abraão destacou a 
importância da Defensoria Pú-
blica na sociedade, relembrou 
alguns feitos ao longo dos dois 
últimos anos e reforçou suas 
propostas para o próximo biê-
nio. “A Defensoria Pública, en-
quanto expressão e instrumento 
do regime democrático, atuará 
intensamente na promoção e 
defesa do direito à educação”, 
disse.

“A entidade cumprirá o seu 

papel de promover e defender 
o direito à saúde, à moradia, o 
direito da mulher, da criança e 
do adolescente, do idoso, da 
pessoa com deficiência e do 
consumidor. Atuará no combate 
à discriminação e zelará pelo 
devido processo legal e seus 
consectários na justiça criminal 
e execução penal”, afirmou.

Ele também se referiu aos 
novos empossadas. “É dando 
posse a defensores e servidores 
que nos fortalecemos, sendo o 
crescimento de nossos quadros 
que, efetivamente, propicia à 
Defensoria Pública crescer e se 
firmar”, disse Abraão.

Os defensores Ana Luisa 
Imoneli Miola e Caue Bouzon 
Machado Freire Ribeiro discur-
saram em nome de todos os 
empossados. “Nosso papel é de 
resistência e luz no fim do túnel 
para quem não enxerga mais a 
luz”, ressaltou o novo defensor.

O defensor público-geral do Paraná, Eduardo Abraão, foi reconduzido ao 
cargo para o biênio 2019-2021
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CCJ da Câmara irá votar PEC 
da prisão em 2ª instância

O presidente da Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara, Felipe Fran-
ceschini (PSL-PR), pautará 
a votação da proposta que 
permite a prisão de conde-
nados em segunda instância. 

De acordo com a Agên-
cia Brasil, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
410/2018, que trata do 
assunto, já foi discutida na 
comissão, inclusive com rea-
lização de audiência pública 
sobre o tema. No mês pas-
sado, a relatora da proposta 
na CCJ, deputada Caroline 
de Toni (PSL-SC), apresentou 
parecer pela admissibilidade 
da PEC. A sessão foi tensa e 
contou com quatro horas 
de obstrução dos partidos 
de oposição. Após a leitura 
do parecer, os deputados 
apresentaram pedido de 
vista, o que adiou a votação 
da matéria.

Franceschini disse que, 
na análise de juristas, não há 
uma saída no ordenamento 
jurídico atual para determi-
nar a prisão após condena-
ção em segunda instância. 

A PEC pretende mudar o 
conceito de culpa previsto na 
Constituição para permitir a 
prisão antes do trânsito em 
julgado da sentença penal.

Para parlamentares con-
trários, a proposta é incons-
titucional por ferir cláusula 
pétrea da Constituição, ao 
modificar o artigo que tra-
ta dos direitos e garantias 
individuais. O texto da PEC 
410/18 estabelece que após 
a confirmação de sentença 
penal condenatória em grau 
de recurso (tribunal de 2º 
grau), o réu já será consi-
derado culpado e poderá 
ser preso. Se aprovada, será 
examinada por comissão 
especial quanto ao mérito 
e votada pelo Plenário em 
dois turnos.

A senadora Simone Tebet, 
presidente da CCJ do Senado, 
também anunciou que uma 
PEC similar, só que originária 
naquela Casa, começará a 
tramitar ainda em novembro. 
O anúncio dos presidentes da 
CCJ na Câmara e no Senado 
ocorre um dia depois de o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 

O presidente da CCJ da Câmara, Franceschini, pautará a votação da proposta que permite a prisão de 
condenados em segunda instância

mudar o entendimento e 
desautorizar o cumprimento 
da pena de réus condenados 
em segunda instância.

Franceschini disse que já 
esperava por esse resultado, 
em virtude do que já conhe-
cia das posições dos minis-
tros da Suprema Corte. Ao 
mesmo tempo, negou que 
a intenção de levar o mais 
rápido possível a PEC para 
a comissão especial, último 
estágio antes da votação em 
plenário, se deve à soltura 
do ex-presidente Lula. O 
ex-presidente foi beneficiado 
pela decisão do STF e deixou 
a prisão na tarde de hoje.

“Eu não vejo que é ca-
suísmo, até porque o ex-
-presidente Lula é só mais 
um condenado dentro de 
milhares de condenados 
que cometeram crimes no 
nosso país. São milhares de 
brasileiros presos, que come-
teram crimes graves contra 
a sociedade. Então, colocar 
essa discussão como se fosse 
um tom político contra o 
ex-presidente Lula, no meu 
caso, não é verdadeiro”.

Enem termina com 
27,19% de ausentes

O Exame Nacional do Ensi-
no Médio terminou. Ao todo, 
estiveram presentes nesse 
segundo dia de aplicação, 3,7 
milhões, do total de 5,1 milhões 
de candidatos inscritos. Aqueles 
que faltaram ao exame corres-
pondem a 27,19% do total. Os 
números foram divulgados pelo 
Ministério da Educação (MEC) 
e pelo Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).

A taxa do primeiro dia, 
que foi 23,1% superou a 
de 2018, até então a mais 
baixa, que foi de 24,76%. 
A contagem é feita desde 
2009, quando o exame foi 
reformulado para selecionar 
estudantes para universida-
des brasileiras.

Eliminações
No total, foram eliminados, 

no Enem, 747 participantes, 
sendo 371 candidatos no 
segundo dia de exame e 376 
pessoas no primeiro dia. Esses 
participantes descumpriram as 
regras do exame.

Neste ano, as regras de 
segurança ficaram mais rígidas. 
Participantes cujos celulares ou 
quaisquer outros objetos ele-
trônicos emitissem som foram 
eliminados, mesmo que esses 

aparelhos estivessem dentro 
do envelope porta-objetos que 
é entregue a cada participante e 
fica lacrado durante a aplicação.

Próximas datas
Os gabaritos oficiais serão 

divulgados na quarta-feira (13). 
Também serão divulgados os 
Cadernos de Questões, em 
todas as suas versões. No total, 
serão seis gabaritos para cada 
dia de aplicação e seis Cadernos 
de Questões, de acordo com 
as cores da prova e opções 
acessíveis.

Os participantes deverão 
ficar atentos para conferir o 
gabarito relativo à cor de prova 
que fez em cada domingo de 
aplicação.

Os resultados individuais do 
Enem 2019 serão divulgados 
na Página do Participante e no 
aplicativo do Enem, em janeiro 
de 2020, a partir de consulta 
com CPF e senha.

O resultado dos participan-
tes eliminados, segundo o Inep, 
não será divulgado, mesmo que 
eles tenham realizado o Enem 
nos dois dias de aplicação. 
Para os treineiros, que fazem 
o exame para autoavaliação 
de conhecimentos, a consulta 
só será liberada em março do 
ano que vem.

Ao todo, estiveram presentes nesse segundo dia de aplicação do 
Enem, 3,7 milhões de estudantes
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Associacao de Catadores Nossa Senhora Aparecida torna público que irá requerer ao IAP, 

a Licença Simplificada para RECEPCAO, TRIAGEM, ARMAZENAMENTO TEMPORARIO 
E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS a ser implantada 
Avenida Allan Kardec, 692, Colombo - PR.
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Dr. Carlos Eduardo N. Lourenço é o pastor-presidente da ADCMI

Localizada na rua Ge-
nésio Moreschi, 65 - Bairro 
Guaraituba, em Colombo, a 
Assembleia de Deus Colom-
bo Missão Integral (ADCMI) 
tem como missão e valores 
construir relação de família, 
amizade, parceria, confiança 
e credibilidade com seus 
irmãos, atuando com ética, 
transparência, responsabi-
lidade e amor, nos moldes 
orientados por Cristo e por 
sua palavra a Bíblia Sagrada. 

Entre os objetivos estão: 
conquistar pessoas para 
o Reino de Deus; divulgar, 
propagar, e ensinar o Evan-
gelho de Cristo; promover 
a assistência e atendimento 
às necessidades humanas 
(Missão Integral); promover 
e estimular o ensino bíblico 
teológico e musical; manter 
e subvencionar missões ur-
banas e transculturais; formar 
novos obreiros; formar e/ou 
atrair novos talentos; prover 
pastoreio a todas as pessoas 
e prover mentoreamento a 
todos os obreiros

Sobre a sua gestão, a igreja 
tem objetivo inegociável gerir 

com transparência, lealdade e 
excelência.  Otimizar, investir 
e aplicar bem os recursos de 
modo a cumprir bem a missão 
integral da Igreja na Terra. 
Sobre o Louvor, a música, o 
culto, ação de graças, louvor 
e adoração, com excelência 
e qualidade total de modo a 
agradar o coração de Deus é 
meta imprescindível em nossa 
igreja e ministério e, por fim, 
sobre a palavra a ADCMI prima 
pela qualidade da palavra, o 
respeito e ensino dos princí-
pios bíblicos, das doutrinas 
sagradas jamais negociando 
os valores do Reino de Deus.

O pastor-presidente, Dr. 
Carlos Eduardo N. Lourenço 
é casado com a Dra. Mariane 
L. Lourenço, com quem possui 
duas filhas.

Ministérios
A igreja está organizada em 

vários ministérios através dos 
quais a ADCMI busca cumprir 
a Missão do Reino. Algumas 
ações propostas aos ministé-
rios: dar qualidade às ativida-
des já em desenvolvimento; 
conquistar pessoas para o 
discipulado; levar pessoas ao 

batismo; promover trabalhos 
evangelísticos com pregação 
da palavra; realizar reuniões 
de mentoreamento a Diáco-
nos e Cooperadores; realizar 
reuniões de membros com 
objetivo de trabalho estraté-
gico e treinamento; realizar 
reuniões de obreiros com 
objetivo de trabalho estraté-
gico e treinamento; promover 
trabalhos evangelísticos com 
distribuição de literaturas; 
promover Seminários, Esco-
las, Simpósios ou Oficinas 
de ensino bíblico; realizar 
impactos missionários com 
atendimento social (Jurídico, 
Médico, Odontológico, Estéti-
co, Intelectual); assistir famí-
lias socialmente com cestas 
básicas de alimentos; realizar 
confraternizações (Crianças, 
Jovens e Adolescentes, Círculo 
de Oração, Missões e Evange-
lismo); - Implantar a escola 
permanente de música; reali-
zar simpósios ou encontros de 
músicos; promover projetos 
de missão urbana com cada 
Ministério da Igreja; manter 
missionários transculturais; 
realizar visitas a famílias de 
afastados; realizar visitas a fa-
mílias de não crentes; realizar 
reuniões de mentoreamento 
a Evangelistas e Presbíteros; 
formar ou atrair novos diáco-
nos, novos presbíteros, novos 
evangelistas e novos pastores; 
atrair novos músicos; atrair 
novos talentos; promover oi-
tiva, aconselhamento e oração 
pelas pessoas; realizar visitas a 
famílias de membros e realizar 
atividades de crescimento e 
desenvolvimento espiritual 
de cada crente.

A DCMI tem como missão e valores construir relação de família, amizade, parceria, confi ança e credibilidade 
com seus irmãos
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