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A NOTÍCIA NA HORA CERTA

Programa Paraná Cidadão chega a 200 mil 
atendimentos com a realização em Colombo

Foto – Fabiano Santos

Foto – Divulgação/Assessoria Câmara

Na sessão ordinária da última terça-feira (15), os vereadores colocaram em segundo 
período de pauta o Projeto de Lei do Executivo nº 10/2019 e divulgaram 23 indicações. 

Aconteceu na última semana, no Jardim Osasco, no Ginásio de Esportes do Colégio Estadual Julia Cavassin, em Colombo, o programa 
Paraná Cidadão. Os atendimentos aconteceram de quarta (16) a sexta-feira (18).

Projeto de lei do Executivo está 
no segundo período de pauta

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 
em flagrante uma mulher, de 21 anos, 
suspeita de tráfico de drogas, nesta 
sexta-feira (18), no bairro Jardim 
Florença em Colombo. 

PCPR prende suspeita 
de tráfico de drogas 

5ª Mostra de Turismo de  
Colombo acontece neste mês. 
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Desinformação
As informações incorretas 

sobre as vacinas, que circulam 
nas redes sociais, promovem 
um desserviço à população. 
Por exemplo, o Paraná, que 
não apresentava casos há 20 
anos, registra agora mais de 
100 confirmados. O sarampo é 
altamente transmissível e tem 
na vacina a única forma de 
proteção. 

Além do sarampo, doenças 
infecciosas como difteria, he-
patite, poliomielite, rubéola, 
caxumba, coqueluche, gripe, 
tuberculose e febre amarela, en-
tre outras, podem ser evitadas 
com a imunização. O Calendário 
Nacional de Vacinação contem-
pla recém-nascidos, crianças, 
adolescentes, adultos, idosos, 
gestantes e viajantes.

A primeira campanha em 
massa do país ocorreu há mais 
de 100 anos. Idealizada pelo 
médico e a bacteriologista 
Oswaldo Cruz, ela teve como 
objetivo controlar a varíola, 
enfermidade grave que matou 
muitos brasileiros. O último 
caso registrado da doença no 
país foi em 1971. Por isso, pre-
vina-se!
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EDITORIAL

OPINIÃO

Invista em você
ARTIGO

"O maior investimento que se 
pode fazer é investir em si mesmo!"

Arth J. Severo
Quando investimos em nós 

mesmos, estamos cuidado do nosso 
futuro. Para isso precisamos avaliar 
o que é importante para nós e o que 
é insignificante, passageiro. Não po-
demos perder tempo com coisas que 
não agregarão na nossa formação.

Gostaria de compartilhar algumas 
coisas que você poderá investir, tendo 
um retorno satisfatório:

I - NEUTRALIZE MAUS HÁBITOS
A frase já fala por si. Se é mau, não 

pode estar em nossa rotina de vida.
Veja alguns maus hábitos: prome-

ter e não cumprir, preguiça, deixar 
para amanhã o que se pode fazer 
hoje, etc. Mede seus maus hábitos 
antes que eles mudem você.

"É mais fácil vencer um mau há-
bito hoje do que amanhã" Confúcio

Em outras palavras: não deixe 
para amanhã o que se pode fazer 
hoje.

II - CONFIE EM VOCÊ
É verdade que o excesso de con-

fiança pode nos atrapalhar e até nos 
destruir, mas se não aprendermos a 

confiar em nós mesmos, não pode-
mos esperar que as pessoas confiem. 
A confiança começa conosco.

"Se a sua vida for a melhor coisa 
que já te aconteceu, acredite, você 
tem mais sorte do que pode imaginar" 
Daniel Godri

Não deixe que as pessoas te façam 
desistir daquilo que você mais quer 
na vida. Acredite. Lute. Conquiste. E 
acima de tudo, seja feliz!

III - PRATIQUE BOAS LEITURAS
Ler é saber. A sabedoria vem pelo 

conhecimento. É por isso que precisa-
mos estar em constante aprendizado.

"Leitura é a chave para se ter um 
universo de ideias e uma tempestade 
de palavras" Pedro Bom Jesus

Não deixe a sua mente atrofiar 
pela preguiça de não querer buscar 
conhecimento. Aprenda coisas novas.

IV - OUSE SONHAR
A ideia aqui não é ficar somente 

no campo dos sonhos, mas que se 
concretize o que sonhou. Sonhe e 
persista em lutar para que ele acon-
teça. Alguém disse certa vez: "Nunca 
desista de seus sonhos; eles são o bem 
precioso que mantém você agarrado 
à vida!"

Vilson Junior Machado é Bacharel em 
Teologia, tendo especialização em Ter-
apia Familiar. É palestrante motivacion-
al, treinador de mentores pelo ATREV e 
pastor da Church Renovada de Curitiba 
(IPRB).

Atestado médico digital obrigatório
ARTIGO

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

Como já acontece em São Paulo, 
Espírito Santo e Distrito Federal, a 
emissão de atestados médicos di-
gitais pode se tornar uma realidade 
também no Paraná. O projeto de 
Lei, de minha autoria junto com o 
deputado Anibelli Neto e o ex-de-
putado Palozi, foi aprovado nesta 
semana pela Assembleia Legislativa. 
A proposta surgiu como resultado 
das investigações em 2017 da CPI 
do Atestado Médico e agora vai à 
sanção do governador Carlos Massa 
Ratinho Junior.

A tecnologia é a maior aliada hoje 
para evitar fraudes e falsificações de 
atestados médicos, conforme con-
cluímos depois de ouvirmos na CPI 
20 instituições, empresas privadas 
e órgãos públicos envolvidos com 
a questão. A ideia é fazer com que 
os documentos sejam transmitidos 
do consultório médico diretamente 
para o departamento de pessoal ou 
de recursos humanos do emprega-
dor, com assinatura digital do médico 
e código de autenticação único.

O projeto de Lei também prevê 
a emissão obrigatória no Paraná de 
receituário médico digital, que será 
impresso e utilizado normalmente 

em qualquer farmácia. A vantagem 
será a adoção de um código de au-
tenticação próprio que não permita 
fraudes também nas receitas. São 
medidas importantes que não afetam 
as relações entre médicos e pacientes, 
já que o sigilo profissional deverá ser 
respeitado conforme prevê o Código 
de Ética Médica.

A proposta entrará em vigor dois 
anos depois da data de publicação da Lei 
em Diário Oficial, caso seja sancionada 
pelo governador. Durante esse período, 
o governo deverá regulamentar os 
aspectos necessários à sua aplicação 
e a responsabilidade pelo desenvol-
vimento e implantação do sistema 
eletrônico. Esse sistema poderá ainda 
ser melhorado ao longo do tempo por 
empresas devidamente credenciadas.

A CPI do Atestado Médico ouviu 
durante cinco meses 23 representan-
tes de 20 instituições ligadas à saúde, 
como Policia Civil, Ministério Público, 
sindicatos, federações, OAB, operado-
ras de planos de saúde, Conselhos de 
Medicina e de Odontologia. Também 
participaram da CPI os deputados 
Stephanes Júnior, Felipe Francischini, 
Mauro Moraes e Cristina Silvestre.

Na prática, o sistema informatiza-

do segue a lógica das Notas Fiscais 
Eletrônicas, que hoje integram todo o 
comércio às centrais de arrecadação. 
Com uma assinatura e um código de 
autenticação emitido pelo médico, 
o atestado é transmitido online e vai 
direto para o e-mail ou aplicativo da 
empresa. Uma cópia, com o código 
de autenticação, deverá ser impres-
sa para o trabalhador. Dessa forma, 
reduz-se drasticamente a possibli-
dade de fraudes, principalmente de 
atestados falsos.

Um sonho só se torna impossível 
quando deixamos de lutar por ele.
V - PRATIQUE ATIVIDADES FÍSICAS

Acredite, elas podem ajudar e 
muito a termos saúde mental e �sica. 
Se quisermos chegar no futuro que 
estamos investindo hoje, precisamos 
cuidar da nossa qualidade de vida 
agora mesmo.

"Exercício �sico também é alimen-
to para o corpo e alma" Fábio Ibrahim 
El Khoury
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Fotos – Fabiano Santos

Paraná Cidadão chega a duzentos mil  
atendimentos com a realização em Colombo

Aconteceu na última se-
mana, no Jardim Osasco, no 
Ginásio de Esportes do Colégio 
Estadual Julia Cavassin, em 
Colombo, o programa Paraná 
Cidadão. Os atendimentos 
aconteceram de quarta (16) 
a sexta-feira (18) e contaram 
com mais de 30 opções de 
serviços.

“É importante consolidar-
mos cada vez mais esse tipo de 
programa que leva cidadania 
para a população onde ela 
está”, disse o secretário da 
Justiça, Família e Trabalho, 
Ney Leprevost. Ele ainda acres-
centa que “oportunizar com 
serviços gratuitos quem mais 
precisa é o nosso trabalho”, 
destaca.

Dados
No primeiro dia foi ofertado o 

Colombo recebeu na última semana o Paraná Cidadão. 
serviço de emissão de documen-
tos para crianças e adolescente, 
de dois a 17 anos, através do 
Programa Crianças e Adolescen-
tes Protegidos. Foram realizados 
5.123 atendimentos, entre eles, 
a confecção de documentos: 
RG: 401; CPF: 185; Carteira de 
Trabalho: 20; atendimentos es-
taduais: 2.600 e atendimentos 
municipais: 1.920.

No segundo dia do evento 
foram feitos a emissão de 604 
RG, 236 CPF, 41 Carteiras de 
Trabalho. Além disso, atendi-
mentos estaduais: 2.657, aten-
dimentos municipais: 2.524, 
somando um total: 6.062.

No terceiro e último dia, 
foram realizados emissão de 
RG: 525; CPF: 262; Carteira de 
Trabalho: 30; atendimentos es-
taduais: 2.760 e atendimentos 

municipais: 4.442. Totalizando 
8.019 atendimentos.

Na quinta e sexta-feira (17 
e 18), a população contou com 
diversos serviços gratuitos. 
Além da confecção de car-
teira de identidade, também 
foram ofertados a emissão 
de carteira de trabalho, CPF, 
habilitação de seguro-desem-
prego, cadastro para vagas 
de emprego, cadastro para 
diminuir a tarifa de luz e água 
e linhas de crédito para micro 
e pequenas empresas.

“Mais um município que 
recebe a feira. Essa ação per-
mite a quem mais precisa con-
seguir uma vaga de emprego, 
renovar documento ou, até 
mesmo, receber atendimento 
de saúde e orientação jurídica, 
de garantia dos direitos ou do 

consumidor”, explicou o secre-
tário Ney Leprevost.

Atendimentos
Nesta edição, no município, a 

feira de serviços Paraná Cidadão, 
atingiu a marca de 200 mil aten-
dimentos realizados neste ano. 
O menino Edson, de 12 anos, ao 
realizar o seu primeiro registro, 
foi a pessoa de número 200 mil 
dos atendimentos do programa.

“A vida da gente é corrida e 
um programa deste economiza 
tempo e também é um sinal de 
respeito de que o governo está 
olhando pela gente”, ressaltou 
o pedreiro José Roberto da Sil-
va, de Colombo, que levou seus 
filhos Roberto Carlos e Maria 
Eduarda para fazer a carteira 
de trabalho e a identidade.

Total de pessoas atendidas 
no geral no evento dos três 

dias, 19.207, confecção de RG 
1530. Além disso, passaram mais 
20.000 pessoas nos três dias.

Paraná Cidadão
Além de secretarias de Es-

tado, o Paraná Cidadão conta 
com diversas parcerias que 
possibilitam realizar as feiras 
– prefeituras, Centro de Inte-
gração Empresa-Escola (Ciee/
Pr), Celepar, Cohapar, Copel, 
Departamento Penitenciário 
do Paraná (Depen), Detran/
PR, Fomento Paraná, Instituto 
de Identificação do Paraná, 
Nucria, Polícia Civil, Polícia 
Militar, Procon e Sanepar.

De acordo com o secretário 
estadual de Justiça, Família e 
Trabalho, Ney Leprevost, as 
feiras têm como missão pro-
mover a cidadania, a defesa 
de direitos e a inclusão social.

O menino Edson, de 12 anos, ao realizar o seu primeiro registro, foi a 
pessoa de número 200 mil dos atendimentos do programa
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5ª Mostra de Turismo de 
Colombo acontece neste mês

Projeto de lei do Executivo 
está no 2º período de pauta

A quinta edição da Mostra 
de Turismo de Colombo acon-
tece nos dias 25, 26 e 27 de 
outubro, das 8h30 às 22h30 
– no Pavilhão de Eventos do 
Parque Municipal da Uva.

“Nos três dias de evento 
teremos várias atrações vol-
tadas as famílias e visitantes. 

É um momento de lazer, cul-
tura e oportunidades para que 
os empreendedores possam 
trocar experiências, além de 
apresentar e divulgar o que é 
produzido no nosso município. 
Também haverá apresentações 
com artistas regionais e a nossa 
cultura”, disse a Prefeita Beti 

Pavin.
A programação inicia na 

sexta-feira, 25, com o Campeo-
nato Sul-Americano de Karatê, 
no Ginásio de Esportes Gilmar 
Antonio Pavin, localizado no 
Parque da Uva. A competição 
continua no sábado, 26 e do-
mingo, 27.

No sábado, 26 de outubro, 
às 8h30 – inicia o Ciclo Turismo, 
com a chegada, recepção e 
inscrição dos visitantes. Logo 
após, haverá a abertura do cir-
cuito para o pedal autoguiado. 
A animação ficará por conta 
da oitava edição do Encontro 
de Violeiros, que acontece 
das 10 às 17h. “A música de 
viola será destaque”, enfati-
za o Secretário de Indústria, 
Comércio, Turismo e Trabalho 
Antonio Ricardo Milgioransa. 
O concurso para a escolha da 
realeza da 55ª Festa da Uva, 
será a partir das 19h.

Já no domingo, o cronogra-
ma de atividades começa, às 
8h30, o Ciclo Turismo, com a 
chegada, recepção e inscrição 
dos visitantes. “A Mostra de Tu-
rismo de Colombo leva os em-
preendimentos turísticos do 
município para mais perto da 
população e dos profissionais 
do setor”, destaca Milgioransa. 
Às 9h, os Carros Clássicos serão 
expostos.

A Feira de Adoção de Ani-
mais, acontece das 9h às 13h, 
além da abertura do circuito 
para o pedal autoguiado. A 
partir das 10h, a 4ª Mostra 
de Artes – traz exposições de 
telas, esculturas e outras ar-
tes. E, das 13 às 17h, o palco 
recebe as Bandas: No Money 
for a Bus – Zabilly – Beto Blues 
– Módulo 80.

Serviço
5ª Mostra de Turismo e 

Colombo
Data: 25, 26 e 27 de outubro
Horário: das 8h30 às 22h30
Local: Pavilhão de Eventos 

do Parque Municipal da Uva 
-Rua Marechal Floriano Peixo-
to, 8771 – Centro
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Na sessão ordinária da última 
terça-feira (15), os vereadores 
colocaram em segundo período 
de pauta o Projeto de Lei do Exe-
cutivo nº 10/2019 e divulgaram 
23 indicações. A primeira matéria 
refere-se ao Projeto de Lei do 
Executivo que estima a receita 
e fixa a despesa para o exercício 
2020. A matéria está no segundo 
período de pauta. Agora esse 
projeto segue para a análise da 
Comissão de Economia, Finanças 
e Orçamento.

Ainda na sessão foi feita a 
entrega de cinco exemplares 
do Livro dos 129 anos - Câmara 
Municipal de Colombo para o 
Secretário Municipal de Esporte, 
Cultura, Lazer e Juventude - Paulo 
Cesar Cardoso, popularmente 
conhecido como Paulinho. “Agra-
deço a oportunidade e por estar 
recebendo esses livros. Quero 
parabenizar por esse trabalho 
realizado pela Câmara Municipal 
e pela dedicação. É importante 
termos sempre a nossa memó-
ria preservada. Com esse livro, 

todos terão a oportunidade de 
conhecer um pouco da história 
de quem passou por essa Casa 
e de quem ajudou a construir o 
nosso município. Todos vocês 
fazem parte de tudo aquilo que 
acontece na nossa cidade. Isso 
não pode ser apagado. Temos 
que ter a nossa história. Todo 
povo que tem a sua história é um 
povo com mais cultura, inteligên-
cia e sabe fazer as cobranças para 
que o nosso município possa 
evoluir cada vez mais”, enfatizou 
o secretário.

Segundo o presidente da Câ-
mara, vereador Vagner da Viação 
(PRB), esses livros servirão como 
pesquisa e também ficarão no 
histórico na nossa cidade. “Es-
ses livros estarão disponíveis 
nas bibliotecas municipais do 
município de Colombo, na Casa 
de Cultura, no Museu Municipal 
Cristóforo Colombo, no Centro 
de Artes e Esportes Unificados 
- CEU das Artes Daniel de Jesus 
Rosa e na Secretaria de Espor-
tes”, disse o presidente.

Ainda na sessão foi feita a entrega de cinco exemplares do Livro dos 129 anos 
- Câmara Municipal de Colombo
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Jantar solidário acontece em Colombo

No dia 24 de outubro, acontece 
o Jantar Solidário, promovido pela 
Irmandade Betânia, às 20 horas, 
no restaurante Dom Antônio, em 
Santa Felicidade, Curitiba. O even-
to tem como objetivo arrecadar 
recursos para a revitalização da 
quadra esportiva do Centro de 
Educação e Inclusão Social Betânia 
(CEISB), localizada nas proximida-

des da Vila Zumbi dos Palmares, 
em Colombo.

A quadra é um espaço impor-
tante para a unidade, pois é onde 
os alunos brincam, participam de 
atividades recreativas e esportivas, 
e também onde as famílias se reú-
nem para apresentações, eventos e 
comemorações. Dentre as mudan-
ças necessárias estão: revitalização 

das estruturas; refazer o piso do 
espaço (que começa a dar sinais 
de desgaste, está desnivelado e até 
empoça quando chove); pintar as 
paredes, pilastras e chão; construir 
um banheiro e um bebedouro den-
tro do próprio ambiente da quadra

A diretora do Centro de Edu-
cação, Tania Muniz, conta que o 
evento tem um foco diferenciado, 
que é a reforma do piso da quadra. 
“Temos uma demanda urgente 
que é a reforma do piso. Com o 
dinheiro arrecadado no jantar, já 
iremos começar a obra! Tudo isso 
é para que as crianças tenham 
mais conforto e menos riscos de 
se machucarem dentro da quadra, 
seja brincando ou até mesmo se 
apresentando para os pais”, conta 
Tania. A diretora também explica 
que o sonho da revitalização com-
pleta é quando forem construídos 
sanitários e bebedouros próprios 
no espaço da quadra, evitando 
assim a movimentação de pessoas 

O evento tem como objetivo arrecadar recursos para a revitalização da quadra 
esportiva do Centro de Educação e Inclusão Social Betânia

LOCAL

na área de estudos das crianças, 
trazendo para elas maior segurança

Convites
Os convites para o jantar so-

lidário estão sendo vendidos por 
R$ 80,00 por adulto e R$ 40,00 por 
criança de 6 a 11 anos. Para adquirir 
os convites, acesse o site www.
ceisb.com.br/jantarsolidario ou 
através do telefone 41 2118-7984.

O Centro de Educação
Fundado em 1997, o CEISB está 

localizado no bairro Centro Indus-
trial Mauá, em Colombo, e atende 
a comunidade deste bairro e seus 
entornos, como a Vila Zumbi dos 
Palmares. Oferece ensino de qua-
lidade em um espaço acolhedor e 
seguro para 300 crianças de 1 a 6 
anos de idade em período integral, 
com 4 refeições balanceadas por 
dia. São atendidas famílias em 
situação de vulnerabilidade so-
cial, com isenção total de taxas e 
mensalidades. Além disso, recebe 
mais de 100 crianças aos sábados 

para oficinas esportivas e culturais 
gratuitas. 

A unidade ganhou em setem-
bro o primeiro lugar no Prêmio 
Sesi ODS, na categoria instituição 
de ensino – educação básica, pelo 
seu trabalho de educação e desen-
volvimento comunitário em prol 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). 

O CEISB é uma unidade edu-
cacional da Irmandade Evangélica 
Betânia, uma associação cristã e fi-
lantrópica, que realiza ações sociais 
e educacionais, para promover o 
desenvolvimento integral de crian-
ças, jovens e adultos, oportunizan-
do condições para uma vida digna. 
Fundada em 1980 em Curitiba (PR), 
na busca pela sustentabilidade, 
a instituição obtém recursos por 
meio de empreendimentos pró-
prios no ramo da Educação e da 
Hotelaria, complementando os 
recursos com campanhas, eventos 
e doações.

Colégio Bento Munhoz promove “Show de Prêmios”
Acontece no dia 26 de ou-

tubro, a partir das 13 horas, 
no Colégio Estadual Bento 
Munhoz da Rocha Neto, no 
Jardim Moinho Velho, em Co-
lombo, o “Show de Prêmios”. O 
evento será um bingo, onde a 
cartela custa dez reais para oito 
rodadas e para rodadas extras 
quatro reais, que contará com 
brincadeiras, além de comidas 
e bebidas. 

Prêmios
1º prêmio - bicicleta Hous-

ton + jogo de panelas 5 peças 
+ faqueiro 24 peças.

2º prêmio - churrasqueira 
+ jogo de panelas 4 peças + 

faqueiro 24 peças.
3º prêmio - quadro deco-

rativo + kit produtos de beleza 
(valor R$200,00) + vale escova 
modeladora + manicure no 
salão Essência Feminina.

4º prêmio - processador 
+ faqueiro 24 peças + vale 
presente (valor r$ 50,00) da 
Agroestiva.

5º prêmio - liquidificador + 
panela de pressão + faqueiro 
24 peças.

6º prêmio - liquidificador 
+ sanduicheira + faqueiro 24 
peças.

7º prêmio - sanduicheira + 
2 faqueiros c/ 12 peças cada + 

jogo de panelas + jogo de copos.
8º prêmio - kit produtos 

de beleza (valor r$ 170,00) + 
prancha + modelador + vale pé 
e mão no salão Sintonia Espaço 
da Beleza.

Rodadas extras 
1º prêmio - kit beleza (valor 

R$112,00).
2º prêmio - porta retrato com 

relógio, sabonetes e kit beleza.
3º prêmio – sanduicheira.
4º prêmio - garrafa térmica 

e jogo de pote de inox.
5º prêmio - bolsa oficial Nike 

e uma cinta esportiva com led.
6º prêmio - fruteira, jogo de 

5 potes inox e sapatilha nº 35.

7º prêmio - jogo de ferra-
mentas, suporte TV e lavagem 
automotiva completa (carro 
pequeno).

8º prêmio - bola Comenbol 
e boné

9º prêmio - uma orquídea 
do Orquidário Rohese + corte 
de cabelo do salão da Andréia.

10º prêmio - kit beleza (valor 
R$71,00).

11º prêmio - vale dois almo-
ços Dr. Prato.

12º prêmio - bolsa oficial 
Nike para esportes e camiseta 
para esporte.

13º prêmio - uma orquídea 
do Orquidário Rohese + conjunto 

de brincos e gargantilha de prata.
14º prêmio - vale pé e mão 

+ escova hidratante do salão 
Flor de Lyz.

15º prêmio - vale dois rodízios 
Família Couto.

16º prêmio - duas pizzas 
grandes e um refrigerante de 2lt 
da Pizzaria Let & Luc.

Serviço
Show de Prêmios
Local: Colégio Estadual 

Bento Munhoz da Rocha Neto
Endereço: Rua Rio Ara-

guaia, 306 - Jardim Moinho 
Velho

Horário: 13 horas
Data: 26/10/2019
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Decisões e muita disputa na Liga de Colombo

Rio Verde está com um pé na final no Feminino.

Neste final de semana, no 
sábado (19) e no domingo 
(20), a cidade de Colombo teve 
uma dúzia de jogos válidos 
pelos campeonatos organiza-
dos pela Liga de Colombo em 
quatro categorias. Na Série 
Ouro Adulto e Juvenil, foram 
quatro partidas válidas pela 
quarta e penúltima rodada da 
primeira fase, que confirmou 
os primeiros classificados para 
a segunda fase. Já nas catego-
rias Quarentinha e Feminino, 
foi dado o pontapé inicial da 
disputa das semifinais dos 
respectivos campeonatos.

Ainda no sábado, ocorre-
ram os jogos do Grupo A da 
Série Ouro. Pelo Juvenil, o 
Colombo segue 100% e apli-
cou mais uma goleada. Dessa 
vez, o alviverde venceu por 
5 a 0 o XV de Novembro, em 
jogo disputado no estádio 
do Atuba. O Colombo está 
classificado. No outro jogo 
da chave, o Rosário Central 
venceu o Grêmio Colombense 
por 3 a 2 no estádio Evaristo 
Trevisan, e empatou em pon-
tos com o próprio Grêmio, com 
seis pontos para cada. Pelo 
Adulto, o atual campeão XV de 
Novembro venceu o Colombo 
por 3 a 1 e assumiu a segunda 
colocação da chave, já que o 
Grêmio Colombense derrotou 
o Rosário Central por 4 a 3, 
confirmando a classificação e 
ficando na liderança.

Na próxima rodada, a quin-
ta e última da primeira fase, 
pelo Juvenil, o Rosário Central 
tenta confirmar um lugar entre 
os três melhores enfrentando 
o líder Colombo, enquanto o 
lanterna Independente recebe 
o XV de Novembro, que ainda 
tem chances de classificação 
em caso de vitória. Entre os 
adultos, Rosário e Colombo 
decidem diretamente a última 
vaga, já que XV e Grêmio Co-
lombense já estão classifica-

dos. O Independente, lanterna 
também na categoria principal, 
recebe o XV que pode terminar 
a fase na liderança se vencer. 

No domingo, foram reali-
zados os jogos do Grupo B. Na 
categoria Juvenil, no estádio 
Lordes Geraldo, Alto da Cruz e 
Roça Grande empataram em 1 
a 1, resultado que classificou 
ambos para a fase seguinte, já 
que chegaram aos sete pontos 
e não podem mais ser alcan-
çados na última rodada. Já o 
outro jogo da chave esquentou 
a disputa pela terceira vaga. 
O União Guaraituba venceu o 
Ana Terra por 3 a 1 no estádio 
da Porteira, conquistou sua 
primeira vitória no certame 
e empatou em pontos com o 
próprio Ana Terra e com o Im-
perial, que folgou na rodada. 

Já pelo Adulto, o futebol 
colombense foi agraciado 
com dois grandes jogos, que 
somaram dezesseis gols. No 
estádio da Porteira, o Ana Terra 
derrotou o União Guaraituba 
por 4 a 3, de virada e garantiu 
a classificação. O União havia 
aberto dois gols de vantagem 
por duas vezes durante a par-
tida, mas acabou sofrendo a 
virada no segundo tempo. No 
Lordes Geraldo houve situação 
parecida. Alto da Cruz e Roça 
Grande empataram em 1 a 1 
na primeira etapa. No segundo 
tempo, o Alto da Cruz vencia 
por 4 a 3, e sofreu o empate 
aos 42 minutos do segundo 
tempo. Mas no minuto seguin-
te, a equipe mandante voltou à 
frente do placar, também con-
quistando a classificação com 
uma rodada da antecedência. 

No próximo domingo, a folga 
no Grupo B fica por conta do 
Alto da Cruz. O Ana Terra recebe 
o Roça Grande no Zacarias de 
Souza. No juvenil, o time da casa 
precisa vencer o já classificado 
visitante, enquanto no adulto 
a situação se inverte, com o 
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Roça tendo que vencer e ainda 
torcer por um resultado nega-
tivo do Imperial, que recebe 
no Jardim Adriana a equipe do 
União Guaraituba. No Juvenil, 
ambos fazem um confronto di-
reto, já que possuem a mesma 

pontuação. Entre os adulto, o 
Imperial só depende de si, en-
quanto o União precisa vencer, 
torcer contra o Roça Grande e 
ainda contar com os critérios de 
desempate.

Pelo Quarentinhas, já no 
início da manhã, as duas par-
tidas de ida das semifinais 
terminaram em igualdade. No 
Zacarias de Souza, Ana Terra e 
União Guaraituba empataram 
em 1 a 1, e decidem no pró-
ximo domingo uma vaga na 
final no estádio da Porteira. 
Já no estádio do Juventus, a 
equipe da casa empatou sem 
gols contra o Bola de Ouro, 
que ainda perdeu um pênalti 
na primeira etapa. O jogo que 
decide o outro finalista aconte-
ce no estádio Lordes Geraldo, 
também no próximo domingo.

Já no Feminino, Rio Verde 
e Imperial saíram na frente. 
O Rio Verde, líder absoluto da 

primeira fase, mostrou toda 
sua força e goleou a ADESP 
por um sonoro 8 a 1, no está-
dio da Porteira, praticamente 
car imbando um lugar  na 
grande final. Já o outro jogo 
das semifinais acabou em 
confusão. O Imperial vencia o 
Colombo por 2 a 1, no estádio 
do Jardim Adriana, quando no 
segundo tempo, em um dado 
momento que o jogo estava 
parado e o juiz da partida se 
preparava para expulsar uma 
atleta do Colombo, o auxiliar 
técnico Marcos, do Imperial, 
insultou o árbitro, foi expulso 
e em seguida o agrediu com 
uma rasteira. O juiz decidiu 
encerrar a partida com ape-
nas oito minutos jogados na 
segunda etapa. A situação será 
avaliada pela organização do 
campeonato. De acordo com a 
direção do Imperial, o auxiliar 
técnico foi afastado da equipe.

Juventus busca uma vaga na decisão do Quarentinha.

Bola de Ouro segue invicto no Quarentinha.
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Julia Soares é uma das grandes promessas da ginástica artística brasileira. 

Competição reuniu 50 clubes de 11 estados da federação.

no solo, a prata no aparelho 
trave e o bronze no individual 
geral. Além disso, seus resul-
tados contribuíram para que o 
Brasil terminasse em segundo 
lugar na classificação geral no 
feminino. No masculino o país 
foi o primeiro colocado.

O principal objetivo da 
competição é preparar os no-
vos talentos da modalidade em 
disputas internacionais. Essa 
geração que disputou o 27º 

Sul-Americano deve participar 
dos Jogos Olímpicos de 2024, 
que serão disputados em Paris, 
capital da França. No total, 
oito ginastas representaram 
o Brasil.

O desempenho brasileiro 
já era esperado, segundo 
declaração prévia de Felipe 
Rodrigues Nayme, chefe da 
delegação. “Temos grandes 
chances de voltar para casa 
com bons resultados e meda-
lhas neste Sul-Americano. Mas 
nosso principal objetivo é o de 
dar oportunidade e experiên-
cia para nossos jovens atletas 
e assim prepará-los para a ca-
tegoria adulta”, afirmou antes 
da competição.

Sob o comando da trei-
nadora Ana Claudia Trindade 
Silva, a Seleção feminina foi 
formada pelas ginastas Camila 
Siqueira Almeida, Gabriela 
Mota Reis e Luísa Gomes Maia, 
além de Julia Soares. O time 
masculino teve como treina-
dor Caio Guilherme da Silva 
e os ginastas Diogo Speranza 
Paes, João Lucas Vieira Prunes, 
Josué Soares Heliodoro e Pa-
trick Sampaio Corrêa.

Julia faz parte do Clube CE-
GIN, de Curitiba, que promove 
um projeto de alto rendimento 
coordenado por Eliane Martins 
e Rhony Ferreira e que conta  
com os melhores técnicos do 
país, como Irina Ilchenko, Ca-
rolina Molinari e Ana Claudia 
Silva, todas com muita expe-
riência e conquistas.

Julia Soares conquista  
medalhas no Sul-Americano

Evento nacional de 
Badminton reuniu  

mais de 300 atletas
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Entre os dias 16 a 20 de 
outubro de 2019, aconteceu 
o Campeonato Sul-Americano 
de Ginástica Artística Juvenil, 
sediado na cidade de Cáli, na 
Colômbia. Um dos principais 
destaques da delegação brasi-
leira mais uma vez foi a ginasta 
colombense Julia Soares, de 
apenas 14 anos. Ela, que já 
compete em disputas nas 
categorias principais, faturou 
o bicampeonato continental 

Foi finalizado neste domingo, 
20, na sede do Santa Mônica 
Clube de Campo, a terceira 
etapa do circuito nacional 2019 
Decathlon-Perlfly, o campeo-
nato brasileiro interclubes da 
modalidade. O torneio envolveu 
nesta edição 183 inscritos nas 
categorias Sub 13, Sub 17 e Sub 
19 e mais 205 atletas inscritos 
na Principal, Sub 11 e Sub 15, 
totalizando 635 disputas pos-
síveis. Dos 50 clubes inscritos, 
de 11 estados, Miratus (Rio de 
Janeiro), Joca Claudino (Piauí) e 
Ação Social São Vicente de Paulo 
(Paraná) foram os três primeiros 
colocados.

Pela primeira vez desde o iní-
cio dos Campeonatos Brasileiros 
Interclubes, o Comitê Brasileiro 
de Clubes - CBC esteve apoiando 
uma competição de badminton 
em parceria com a Confederação 

Brasileira de Badminton - CBBd. 
Em um dos ginásios do Santa 

Mônica foram disputadas as 
categorias Principal, Sub-11 e 
Sub-15; e, no ginásio multies-
portivo, ocorrerão os jogos das 
categorias Sub-13, Sub-17 e 
Sub-19. Os games foram dispu-
tados entre os melhores atletas 
do Brasil onde os resultados 
obtidos no torneio contaram 
pontos para o Ranking Nacional 
– RK 52 das categorias Principal 
e Jovem, nas disputas nas moda-
lidades Simples Masculina (SM), 
Simples Feminina (SF), Duplas 
(Masculina (DM), Feminina (DF) 
e Mista (DX).

Um Congresso técnico foi re-
alizado antes das partidas, assim 
como reunião com a arbitragem. 
A delegação do Santa Mônica 
contou com trinta e três atletas 
e conquistou oito medalhas. 

A Macmed Soluções em Saúde Ltda. (CNPJ 31.085.156/0001-46) 
torna público que requereu ao IAP, a Licença Ambiental, para a 
atividade de Comércio atacadista de artigos médicos em geral, 
Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de 
higiene pessoal e Comércio atacadista de produtos farmacêuticos na 
Cidade de Colombo – Paraná, na Rua Estrada da Graciosa 1013, Atuba 
/ Cep: 83413-200. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.
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Suburbana define classificados
à próxima fase.

Na elite do futebol amador 
de Curitiba, o Trieste se man-
teve líder, mesmo sofrendo 
uma derrota por 2 a 1 para o 
Capão Raso, no estádio José 
Carlos de Oliveira Sobrinho. 
As duas equipes se classifi-
caram. Em outro duelo de 
classificados, o Iguaçu venceu 
o Santa Quitéria por 2 a 1. O 
Operário Pilarzinho, também 
classificado, derrotou o Nova 
Orleans, que ficou fora, por 3 
a 0. Já o Novo Mundo confir-
mou o avanço ao derrotar o 
rebaixado VIla Fanny por 6 a 0. 
Por fim, o Imperial conquistou 
a classificação vencendo o 
Vila Sandra, equipe que já se 
encontrava garantida entre os 
oito melhores da competição. 
Dessa forma, o mata-mata co-
loca os seguintes duelos, em 
jogos de ida e volta: Trieste x 
Imperial; Santa Quitéria x Vila 
Sandra; Iguaçu x Novo Mundo 
e Pilarzinho x Capão Raso

Na categoria Juvenil, duas 
equipes que não se classifi-
caram no adulto estarão nas 
quartas de final: Vila Hauer e 
Uberlândia, que curiosamente 
se enfrentaram nesta última 
rodada, com vitória do Pantera 
por 2 a 0. Passaram de fase 
também as seguintes equipes: 
Trieste, Novo Mundo, Capão 
Raso, Iguaçu, Santa Quitéria 
e Operário Pilarzinho. Nas eli-
minatórias, os confrontos não 
foram definidos por critério 
técnico, e sim, logístico. Assim, 
o Trieste enfrenta o Vila Hauer, 
o Uberlândia encara o Santa 
Quitéria, o Novo Mundo joga 
com o Iguaçu e o Pilarzinho 
enfrenta o Capão Raso. 

Pela Série B, disputada 
por vinte clubes divididos 
em dois grupos, foi definido 
o avanço de quatro equipes 
de cada chave. No Grupo A, 

havia apenas uma vaga ainda 
em jogo, disputada de forma 
direta por Urano e Combate 
Barreirinha, no estádio Mane-
cão, no Xaxim. O Azulão da Vila 
São Pedro teve um mau início 
de temporada, se recuperando 
nas últimas rodadas. O Com-
bate ainda saiu na frente do 
placar, mas o Urano conseguiu 
a virada com um gol no último 
minuto, para explosão da fiel 
torcida. Junto ao Urano se 
classificaram Grêmio Palmei-
rinha, Fortaleza e União Vila 
Torres. No Grupo B, a disputa 
era um pouco mais equilibrada 
e envolvia mais equipes. O 
principal jogo da tarde foi en-
tre Bairro Alto e Shabureya. O 
tradicional Bairro Alto jogava 
em casa e abriu o placar logo 
no início do segundo tempo. 
Mas aos 39 minutos, o caçula 
Shabu empatou o jogo, resul-
tado suficiente para garantir 
a primeira classificação da 
equipe na Suburbana na his-
tória do clube. Junto ao Shabu 
avançaram Bangú, Tanguá e 
Vasco da Gama. Nas quartas 
de final, o Palmeirinha encara 
o Shabureya, o Vasco enfrenta 
o Fortaleza, o Urano terá o 
Tanguá pela frente e Bangú 
disputa com o Vila Torres.

No juvenil da segunda divi-
são a definição do mata-mata 
também se deu pela questão 
logística. Se classificaram 
no Grupo A as equipes do 
Nacional, Santíssima Trinda-
de, Combate Barreirinha e 
Urano, enquanto no Grupo B 
passaram Desportivo, Bangú, 
Vasco e Bairro Alto. O atual 
campeão Nacional enfrentará 
o Bairro Alto, o Vasco joga com 
o Desportivo em um duelo 
de ex-parceiros, o Urano en-
frenta o Combate Barreirinha 
e o Santíssima Trindade joga 
contra o Bangú.

com a disputa de trinta e duas 
partidas em ambas divisões e 
categorias, sobrando emoção 
na definição dos classificados 

categorias Juvenil e Adulto. 
A competição federada que 
envolve clubes amadores da 
capital paranaense contou 

Aconteceu neste sába-
do, 19, a última rodada da 
primeira fase da Suburbana 
2019, nas séries A e B, nas 

A equipe do Shabureya (laranja) foi uma das surpresas da Suburbana 2019. 

Clube da Gente, no Atuba,  
promove Festival de Natação

lhosas. Esperamos na fila 
para nossas vagas, mas va-
leu a pena”, contou Janete. 
O festival é um comple-
mento das atividades do 
programa e uma oportu-
nidade para apresentar à 
comunidade o aprendizado 
dos alunos. No dia 9 de no-
vembro, o Clube da Gente 
sediará o Troféu Boa Vista de 
Natação, que reunirá alunos 
que aprendem e treinam o 
esporte nas unidades de 
Clube da Gente das regio-
nais CIC, Tatuquara, Bairro 
Novo e Santa Felicidade e 
nos Centros da Juventude. 
O Clube da Gente Boa 
Vista atende aproximada-
mente 750 pessoas por 
dia. Além de atividades de 
natação, hidroginástica, a 
unidade oferece aulas de 
balé, jazz, lutas marciais 
como kickboxing, judô e 
taekwondo e atividades 
físicas para a terceira idade. 
O Clube da Gente Boa Vista 
fica na Joaquim da Costa 
Ribeiro, 319, no Atuba.

pela Secretaria Municipal 
do Esporte, Lazer e Juven-
tude (Smelj) de Curitiba.  
Um dos medalhistas foi o 
estudante Henrique Gui-
marães dos Santos, de 10 
anos, que ficou em 3º lugar 
na categoria crawl para 
nadadores da sua idade. 
“Foi muito bom participar. 
Vou seguir com os treinos 
e participando para ganhar 
outras medalhas”, contou 
Henrique. A mãe do garo-
to, a dona de casa Janete 
Cardoso da Silva, ficou sur-
presa com o desempenho 
do filho, que há menos de 
seis meses iniciou as aulas, 
duas vezes na semana, 
no período contrário ao 
da escola. “Em tão pouco 
tempo de aula ele já apren-
deu e desenvolveu muito. 
Vamos continuar incenti-
vando ele”, disse Janete. 
Janete também é aluna da 
unidade, Quando leva o fi-
lho à natação aproveita para 
fazer aulas de hidroginásti-
ca. “São atividades maravi-

Mais de 100 pessoas 
prestigiaram no último 
sábado, 19, a segunda edi-
ção do Festival de Natação 
promovido pelo Clube da 
Gente Boa Vista, localizado 
no Atuba. Crianças e jovens 
de 9 a 17 anos disputaram 
provas nas modalidades 
crawl e costas. Os nadado-
res com as três melhores 
colocações foram premia-
dos, mas quem foi só para 
assistir também foi con-
templado. No pátio, jogos, 
brincadeiras e cama elástica 
divertiram a criançada. O 
evento aconteceu das 14h 
às 18h e serviu para integrar 
os participantes das aulas de 
natação no Clube da Gente. 
“O objetivo do evento foi 
oferecer aos alunos uma 
vivência de competição, 
além de integrar as famí-
lias”, disse o coordenador 
do Clube da Gente Boa Vista, 
Adriano Pimentel. Todos os 
competidores participam 
do projeto Esporte + Escola 
= 10 (EE10), desenvolvido 
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Polícia Civil prende 
suspeita de tráfico de 
drogas em Colombo

Mais de 900 pessoas são abordadas 
e 14 acabam encaminhadas

Falsos policiais 
são presos

ada pelo 1° Comando Regional 
da PM (1°CRPM), e que nesta 
sexta-feira foi coordenada pelo 
12° Batalhão. Nas ruas foram 
aplicados 240 policiais militares 
e mais de 50 viaturas.

Ao longo da operação, foram 
feitas 925 abordagens a pessoas 
e 152 veículos foram revistados. 
A atuação na fiscalização de 
trânsito resultou em 47 notifi-
cações lavradas, quatro CNHs 
recolhidas e outros quatro CRLVs 
recolhidos, além de 20 veículos 
recolhidos ao pátio por irregu-
laridades.

Em seis horas de operação, 
14 pessoas foram encaminhadas 
e 20 veículos acabaram apreen-
didos pelos policiais militares 
atuantes pela Operação Todos 
Por Um, do 1º Comando Re-
gional da PM (1º CRPM), nesta 
sexta-feira (18/10). Houve tam-
bém a lavratura de nove Termos 
Circunstanciados (oito por uso 
de drogas e um por desacato). A 
operação iniciou-se por volta de 
17 horas e seguiu até às 23 horas.

Os resultados são reflexo do 
reforço de policiamento na Capi-
tal com a operação, desencade-

A operação iniciou-se por volta de 17 horas e seguiu até às 23 horas

A Polícia Civil do Paraná prendeu em fl agrante dois suspeitos de se 
passar por policiais civis. Eles atuavam na zona rural de Colombo

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) prendeu em flagrante 
uma mulher, de 21 anos, suspei-
ta de tráfico de drogas, no bairro 
Jardim Florença em Colombo. 
Com a suspeita foi apreendido 
20 pinos de cocaína e seis buchas 
de maconha.

A PCPR chegou até ela por 
meio de denúncias anônimas 
relatando a comercialização de 
entorpecentes no local. Os po-
liciais civis realizaram monitora-
mento na residência e notaram 
uma frequente movimentação 
de pessoas entrando e saindo 
da casa.

Diante do fato, foi realizada 
a abordagem e constatado que 
o local estaria sendo utilizado 
como ponto de tráfico de drogas.

A suspeita que já tinha 
passagens por roubo agora vai 
responder por tráfico de drogas 
e permanece presa à disposição 
da Justiça.

Polícia prendeu em fl agrante uma mulher, de 21 anos, suspeita de tráfi co 
de drogas

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) prendeu em flagrante 
dois suspeitos de se passar por 
policiais civis, em Rio Branco do 
Sul, na Região Metropolitana 
de Curitiba (RMC). Os homens, 
de 28 e 36 anos, estavam pra-
ticando o crime na zona rural 
de Colombo. Na ação, a PCPR 
apreendeu uma motocicleta 
que havia sido roubada em uma 
falsa “blitz” feita pelos supostos 
policiais.

De acordo com a investiga-
ção, a dupla armada realizava 
blitz para abordar motoristas e 
afirmar que os veículos estavam 
irregulares. Para supostamente 
não apreenderem os mesmos, 

eles exigiam dinheiro. Os crimi-
nosos foram flagrados atuando 
na região rural de Colombo.

Ao perceberem os policiais, 
os criminosos fugiram e foram 
interceptados em Rio Branco 
do Sul. Uma das motocicletas 
subtraídas pelos suspeitos em 
uma das ações foi recuperada 
na casa de um deles. O veículo 
havia sido roubado na segunda-
-feira (14), no bairro Bacaetava, 
em Colombo. A motocicleta foi 
entregue ao proprietário.

Os dois homens foram autu-
ados por usurpação de função 
pública e posse de drogas para 
consumo pessoal. Os dois estão 
à disposição da Justiça.
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Estado abre mais de 59 mil  
novas vagas de emprego no ano

Estão abertas as matrículas  
para a rede estadual
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O Paraná criou 59.295 va-
gas formais de emprego entre 
janeiro e setembro de 2019, de 
acordo com levantamento do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged). O 
Estado está entre os que mais 
geraram oportunidades de tra-
balho no País neste ano, junto 
com São Paulo, Minas Gerais 
e Santa Catarina. Houve cres-
cimento de 2,28% no número 
de vagas abertas no mercado 

paranaense em relação ao mes-
mo período de 2018.

Em setembro, o Paraná 
registrou 9.218 novas vagas. 
Com ajuste sazonal, também 
nesse índice o Estado registrou 
crescimento em relação ao 
mesmo mês do ano passado e 
em relação a agosto deste ano, 
que teve 8.726 contratações.

Segundo o governador Car-
los Massa Ratinho Junior, os 
resultados estão na esteira 

de um panorama econômico 
mais favorável ao Paraná. “Or-
ganizamos a máquina pública, 
pacificamos o ambiente de 
negócios e conseguimos atrair 
mais de R$ 16 bilhões de inves-
timentos privados neste ano. 
Também destravamos o proces-
so de abertura de empresas”, 
afirmou, ressaltando diversas 
medidas para modernizar a 
infraestrutura.

O secretário de Justiça, Fa-

“É uma inovação do Governo 
do Paraná. Desenvolvemos esse 
sistema pensando em como 
agilizar o processo e facilitar a 
vida dos pais ou responsáveis. 
Pela internet, não é necessário 
encarar fila. Além disso, se o 
estudante continuar na mesma 
escola, basta confirmar a vaga. Já 
se quiser trocar de escola, pode 
indicar até três escolas como 
opções”, explica.

Como funciona 
Para os jovens já matricula-

dos nas escolas estaduais e que 
apenas desejam dar continuida-
de aos estudos na rede pública, 
o responsável deverá acessar a 
área do aluno no link no site da 
Secretaria de Educação e con-
firmar a vaga na instituição de 
ensino em que o estudante já 
está matriculado.

Se os pais ou responsável 
desejar tentar uma vaga em 
outra instituição de ensino, pode 
indicar até três escolas e aguar-
dar o resultado da solicitação, 

As matrículas para o ano leti-
vo de 2020 nas escolas estaduais 
do Paraná já começaram, tanto 
para alunos de continuidade 
quanto para novos estudantes 
que irão cursar do 6º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental e do 1º 
ao 3º ou 4º ano do Ensino Mé-
dio. O período para a matrícula 
vai de 21 de outubro a 1º de 
novembro.

Nesse ano, o processo vem 
com novidade: além de poder 
renovar ou fazer uma nova 
matrícula nas escolas, como 
sempre foi feito, os pais ou 
responsáveis também pode-
rão realizar o procedimento 
pela internet, pelo sistema de 
matrículas online desenvolvido 
pela Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte.

O secretário Renato Feder 
explica que a ferramenta re-
flete um dos objetivos da atual 
gestão da secretaria, de inserir 
a tecnologia cada vez mais no 
cotidiano do estudante.

mília e Trabalho, Ney Leprevost, 
reforçou que as políticas ado-
tadas no Estado a partir deste 
ano têm como foco ampliar as 
oportunidades de emprego e 
renda para os paranaenses. Ele 
destaca que o Estado também 
reforçou os atendimentos nas 
Agências do Trabalhador para 
intermediar as contratações. 
“Seguimos uma linha constante 
de crescimento. Estamos mer-
gulhados em uma ação proativa 
nas Agências do Trabalhador 
para intermediar mão de obra 
para as empresas e na missão 
de qualificar cada vez mais os 
trabalhadores paranaenses”, 
apontou.

Leprevost também afirmou 
que a secretaria trabalha em 
parceria com a Volkswagen e o 
Senai para dobrar o número de 
trabalhadores qualificados pe-
las Carretas do Conhecimento 
em 2020. O programa, lançado 
neste ano, percorre 46 cidades 
do Estado e prevê formar 2,5 
mil pessoas.

Cidades 
Curitiba lidera a criação de 

vagas em 2019, com saldo de 
19.697, seguida por Maringá 

(4.888), São José dos Pinhais 
(2.972), Cascavel (2.930), Pato 
Branco (2.472) e Londrina 
(1.624). Com os dados apenas 
de setembro, os maiores cres-
cimentos foram de Curitiba 
(1.984), Maringá (741), São 
José dos Pinhais (389), Londrina 
(344) e União da Vitória (322).

Região 
A região Sul acumula 150.587 

novas vagas formais entre janei-
ro e setembro, segundo melhor 
resultado do País, atrás apenas 
do Sudeste (398.867). O Paraná 
representa 39,3% do total de 
vagas criadas em toda a região. 
Se computados os resultados 
de setembro, o Sul ficou em 
terceiro no ranking do País, com 
23.870 novas vagas, atrás do 
Nordeste (57.035) e do Sudeste 
(56.883).

Brasil 
O País abriu 157.213 pos-

tos de trabalho em setembro, 
equivalente à variação de 0,40% 
em relação ao estoque no mês 
anterior. No acumulado do ano, 
foram criados 761.776 empre-
gos, com variação de 1,98% em 
relação ao período de janeiro a 
setembro de 2018.

O Paraná criou 59.295 vagas formais de emprego entre janeiro e setembro de 2019

que será divulgado no início de 
dezembro.

Já para a matrícula online dos 
estudantes ingressantes, prove-
nientes do quinto e nono ano 
das redes municipal e estadual 
de ensino e que irão ingressar no 
6º ano do Ensino Fundamental 
ou no 1º ano do Ensino Médio, o 
pai ou responsável deve acessar 
o sistema e confirmar a matrícula 
na instituição de ensino suge-
rida pela Secretaria conforme 
georreferenciamento (ou seja, a 
escola mais próxima do endereço 
residencial).

Caso haja preferência por 
uma escola diferente da suge-
rida, o pai ou responsável pode 
indicar até três instituições em 
que desejem tentar uma vaga 
e aguardar o resultado da so-
licitação.

É o responsável pelo estu-
dante, ou o estudante maior 
de 18 anos, que deve acessar 
a plataforma, após fornecer 
CPF e número de celular, para 

o qual será enviado um código 
de validação via SMS. Uma vez 
com acesso à Área do Aluno, o 
responsável deve clicar em “Ma-
trícula Online”, no menu lateral 
da página, para dar continuidade 
ao processo.

Resultados 
A partir do dia 1° de dezem-

bro estará disponível no sistema 
o resultado do atendimento da 
escolha da escola de preferên-
cia. Caso o aluno não consiga a 
vaga na instituição de ensino de 
preferência terá a vaga garantida 
na instituição de ensino estadual 
onde está matriculado ou na ins-
tituição indicada pela Secretaria.
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Senado aprova texto-base da reforma 
da Previdência em segundo turno

senadores levou o destaque 
ao Plenário.

O último destaque apre-
sentado, do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), permite 
a votação em separado das 
idades mínimas de aposen-
tadoria especial dos traba-
lhadores expostos a agentes 
nocivos.

No segundo turno, somen-
te podem ser votados trechos 
em separado do texto apro-
vado na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, emendas 
de redação, que esclarecem 
pontos do texto, ou supres-
sivas, que retiram pontos do 
texto. Em seguida, a reforma 

poderá ser promulgada e en-
trar em vigor.

A promulgação da refor-
ma da Previdência depende 
de convocação de sessão 
conjunta do Congresso Na-
c iona l .  Or ig ina lmente,  a 
promulgação poderia ocorrer 
a qualquer momento após a 
aprovação em segundo turno 
pelo Senado. No entanto, para 
promulgar a PEC, Alcolumbre 
deve esperar o retorno do 
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), que está 
em viagem ao Reino Unido e 
à Irlanda, e também do pre-
sidente Jair Bolsonaro, que 
está na Ásia.

tempo especial em comum ao 
segurado do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) que 
comprovar tempo de serviço 
por insalubridade.

O terceiro destaque, do 
senador Humberto Costa (PT-
-PE), trata da aposentadoria 
especial para o trabalhador 
exposto a agentes nocivos 
químicos, físicos e biológicos. 
O parlamentar quer votar 
em separado a expressão 
“enquadramento por peri-
culosidade”. Originalmente, 
havia dúvidas se a emenda 
de redação do PT alteraria o 
texto e obrigaria o retorno da 
PEC à Câmara. No entanto, um 
acordo de procedimentos dos 

e fazendo justiça social com 
quem mais precisa.”

O texto necessitava de 49 
votos para ser aprovado, o 
equivalente a três quintos do 
Senado mais um parlamentar. 
Agora, os senadores começam 
a votar os quatro destaques 
apresentados por quatro le-
gendas: Pros, PT, PDT e Rede.

Destaques
O primeiro destaque, do 

senador Weverton (PDT-MA), 
pretende suprimir as regras 
de transição da reforma. De 
autoria do senador Telmário 
Mota (PROS-RR), o segundo 
destaque permite a votação 
em separado da conversão de 

Após pouco mais de três 
horas de discussão, o Plenário 
do Senado aprovou o texto-
-base da reforma da Previ-
dência em segundo turno. Às 
19h22, o presidente da Casa, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
proclamou o resultado. A 
proposta de emenda à Consti-
tuição (PEC) foi aprovada por 
60 votos contra 19.

“O Senado enfrentou neste 
ano uma das matérias mais di-
fíceis para a nação brasileira”, 
disse Alcolumbre ao encerrar 
a votação. “Todos os senado-
res e senadoras se envolveram 
pessoalmente nas discussões 
e aperfeiçoaram esta matéria, 
corrigindo alguns equívocos 

Enem é aceito em diversas 
instituições de ensino portuguesas

os convênios interinsti-
tucionais não envolvem 
transferência de recursos e 
não preveem financiamen-
to estudantil pelo governo 
brasileiro. A revalidação 
de diplomas e o exercício 
profissional no Brasil dos 
estudantes  que cursa-
rem o ensino superior em 
Portugal estão sujeitos à 
legislação brasileira.

Em nota, o presidente 
do Inep, Alexandre Lopes, 
diz que pretende estender 
os convênios também para 
a Espanha: “Iniciamos as 
tratativas com a Embaixada 
da Espanha para que as 
instituições de ensino su-
perior espanholas também 
aceitem o Enem como pro-
va de acesso”. As informa-
ções são da Agência Brasil.

Os participantes do Enem 
2019, segundo o Inep, já 
poderão se beneficiar do 
novo acordo.

O Enem Portugal, pro-
grama de acordos entre o 
Inep e as instituições de 
educação superior portu-
guesas, foi criado em 2014. 
Mais de 1,2 mil brasileiros 
que ingressaram nessas 
instituições por meio dos 
convênios do Inep.

Seleção
Cada instituição define 

as regras e os pesos para 
uso das notas. As institui-
ções de ensino superior 
portuguesas signatárias de 
convênio são responsáveis 
pela comunicação oficial 
com os candidatos admiti-
dos em seus cursos.

De acordo com o Inep, 

O Instituto de Estudos 
Superiores de Fafe (IESFa-
fe), de Portugal, passará 
a usar as notas do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) na seleção de 
brasileiros para os cursos 
de graduação. Este é, se-
gundo o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep), o 42º convênio 
firmado com instituições 
portuguesas de ensino 
superior.

A instituição é voltada 
principalmente para as 
áreas de educação, tecno-
logia, gestão de empresa 
e turismo. Os cursos são 
pagos, mas é possível plei-
tear bolsas de estudo, de 
acordo com informações 
na página da instituição. 

Reforma da Previdência (PEC 6/2019) deve ter sua votação fi nal ainda hoje (22)
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2º Seminário EBD da Assembleia 
de Deus Colombo Missão Integral 

acontece em novembro

Acontece nos dias 8 e 9 
de novembro o 2º Seminário 
EBD da Assembleia de Deus 
Colombo Missão Integral 
(ADCMI), em sua sede. O 
evento irá contar com pa-
lestras de Malu Belli, pastor 
Ariel P. Silveira, EneléiaCres-
cêncio, pastor Jeziel Pales-
tino e o pastor-presidente 
da ADCMI, Carlos Eduardo. 
As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas pelo site: 
www.adcmi.com.br. 

Programação do 
Seminário EBD ADCMI 

2019:
Sexta-feira (08/11), ás 

19h45, início com a palavra 
do pastor Jeziel Palestino;

Sábado (09/11), início 
às 15h30, Workshop para 
professores de crianças e 
pré-adolescentes - Eneleia 
Crescêncio (Sede Curitiba);

Workshop para professo-
res de adolescentes e jovens 
- Malu Belli (Sede); 

Workshop para professo-
res de adultos, dirigentes e 
superintendentes - pastor 
Ariel Silveira (Sede Curi-
tiba);

Ministração e encer-
ramento, às 17h – pastor 
Carlos Eduardo.
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