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Câmara de Colombo faz 
homenagens em sessão
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Nesta terça-feira (8) aconteceu sessão 
ordinária na Câmara de Vereadores de 
Colombo, ás 16 horas. Durante a sessão 

foram lidas as pautas do dia e indicações 
dos vereadores e ainda foram feitas várias 
homenagens. Página 03

Em casa, o Colombo/Santa Mônica bateu o Fase/Romanci-
ni por 3 a 1 e garantiu a vaga na semifinal da Série Bron-
ze. Com o triunfo, o time ainda confirmou a sua presença 
na Série Prata do futsal paranaense em 2017. Página 08

Visando diminuir o número de acidentes e infrações de 
trânsito durante o feriado, a polícia rodoviária do Estado 
promete atuar em mais de 12 mil KM de rodovias em todo 
o Paraná. Os agentes envolvidos na ação poderão realizar 
testes do bafômetro e atividades de verificação de docu-
mentos, em busca de possíveis irregularidades que possam 
colocar a viagem dos motoristas em risco. Operação come-
ça nesta sexta-feira (11). Página 06

Grupo foi preso em flagrante 
após abordagem da polícia 
militar na manhã desta quin-
ta-feira (10), na rua Jerônimo 
Alberti. Dirigindo um auto-
móvel Lancer na cor preta. 
Entre os quatro jovens en-
volvidos no roubo, dois eram 
menores. Página 07

Colombo Santa/Mônica vence 
jogo decisivo e sobe para a 
série prata do futsal paranaense

Polícia apreende 
quatro jovens com 
carro roubado

“Operação Proclamação da República” 
vai intensificar ações da polícia 
rodoviária na próxima semana
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Crise climática 
não existe

Editorial Estudantes de Colombo 
ocuparam Câmara de Vereadores 

em protesto contra a PEC 241

Na última terça-feira (8), es-
tudantes de Colombo estiveram 
presentes na sessão ordinária 
realizada na Câmara Municipal 
de Colombo, após o encerra-
mento anunciaram a ocupação 
do local. Os alunos afirmaram 
que essa atitude era um meio 
de reforçar o movimento de 
protestos contra a PEC 241. 

Na tarde de quarta-feira 
(09), os 16 alunos que ainda 
se encontravam na Câmara se 
reuniram com o presidente da 
Casa, vereador professor Wal-
dirlei Bueno e concordaram em 
encerrar o protesto. 

“O fim da ocupação foi 
definido em consenso entre a 
Câmara e os estudantes, visto 
que se tratou de um protesto 
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Estudantes haviam ocupado a Câmara de Vereadores de Colombo na terça e 
desocuparam na tarde quarta. 

local

pacífico e ordeiro e os estudan-
tes avaliaram que seu objetivo, 
o de dar visibilidade às causas 
das manifestações, foram alcan-
çados”, afirmou Bueno. 

A decisão foi tomada antes 
mesmo de a Justiça dar o parecer 
sobre o pedido de reintegração 
de posse, feito pela Câmara 
ainda na noite da terça-feira.

A partir dessa demanda, a 
Câmara Municipal de Colombo 
solicitou ao grupo de ocupantes 
que organize um documento 
com suas reivindicações e 
insatisfações sobre o projeto 
de emenda constitucional, em 
análise no Senado, e que este 
seja entregue aos vereadores e 
que estes encaminhem o mate-
rial aos senadores paranaenses.

Segundo o presidente 
eleito Donald Trump, as 
“mudanças climáticas” eram 
um problema “inventado” 
pelos chineses para frear a 
economia dos Estados Unidos. 
(Silêncio mórbido) – Como as-
sim? Será que o derretimento 
das geleiras é invenção? Ou a 
irregularidade em que se en-
contram as estações do ano? 
Ou o aumento da temperatu-
ra terrestre? São declarações 
bizarras como estas que estão 
deixando o mundo preocu-
pado. O caro presidente tem 
que entender o seguinte: os 
Estados Unidos não é o único 
país do mundo e todas as suas 
ações, principalmente contra 
o meio ambiente, refletem 
nas outras nações. 

Eu realmente não sei se 
o seu discurso é apenas para 
chamar a atenção, mas o que 
mais me assusta são duas 
coisas: a primeira é saber que 
existem pessoas que votaram 
em Trump e compartilham de 
suas ideias – absurdas, diga-se 
de passagem – e a segunda 
são os brasileiros achando que 
isso não é nosso problema e 
que não nos afeta em nada. 
As pessoas têm que entender 
que eles são uma das maio-
res potências e influenciam 
na economia mundial, além 
disso, o setor de exportações 
do nosso país pode sim ser 
afetado. Precisamos parar 
para pensar um pouco mais, 
não é verdade?!

Tempo Martel Alexandre Del Colle
Policial Militar do Paraná

Comandou os Pelotões Choque 
e ROCAM em Foz do Iguaçu

Atualmente trabalhando no 22º BatalhãoSão oito horas da noite:
Faz um mês. Estou dizendo 

que te amo. Você olha nos 
meus olhos e sorri para mim. 
Eu sorrio. Sinto borboletas em 
minha barriga.

Neste exato momento. Es-
tamos brigando. Você diz que 
não tenho amor suficiente para 
você. Que você quer mais do 
que meu amor pode dar, que 
tem coisas que eu não estou lhe 
dando, que você está cansada 
de mim, cansada de tudo isso.

Daqui um mês. Estamos 
sentados de mãos dadas, di-
zendo que de fato nos amamos. 
Sentimo-nos mais maduros, 
estamos com um olhar mais 
sábio, damos valor a pequenas 
coisas, como a brisa que bate 
em nossos rostos.

 Tudo às oito horas da noite:
Faz um mês. Seu sorriso se 

fecha junto com seus olhos. 
Meus olhos se fecham, vem o 
beijo, do beijo um abraço, do 
abraço o amor. Estamos unidos 
e completos.

Neste exato momento. En-
quanto estou sentado em nossa 
cama, você me recorda de 
todos os meus defeitos, exalta 
todos os pontos que fazem de 
mim um ser imperfeito, tudo 
que para você é ruim. Eu fito 
teus olhos, perguntando onde 
está o amor que jurávamos há 
um mês.

Daqui um mês. Olhando nos 
olhos um do outro, pedimos 
desculpas por nossa intolerân-
cia, amor não exige perfeição, 
amor exige amor e respeito. 
Agora entendemos isso, agora 
nos amamos de fato, agora 
estamos prontos.

 Passam-se alguns minutos 
das oito horas da noite:

Faz um mês. Deitamos jun-

tos em nossa cama, até você 
dormir, enquanto lhe abraço. 
Em segredo ouço tua respira-
ção, sinto tua pele. Os instintos 
me levam a este amor, a querer 
lhe proteger de tudo. Sinto-me 
feliz por estar do teu lado, por 
poder lhe dar uma noite de 
sono tranquila.

Neste exato momento. Você 
me indaga por que eu não 
digo uma palavra, quando eu 
apenas estou assustado de ver 
que não entrou no cálculo o 
nosso amor. Que ele se tornou 
nada, que você não quer mais 
construir, só destruir. Que tuas 
reclamações não são positivas, 
não quer que eu seja diferente. 
Seu único objetivo é me mos-
trar que eu não sirvo para você, 
que você está em outro nível, 
que eu não posso alcançar. Ou 
talvez você esteja desistindo 
porque eu não posso ser alcan-
çado. Agora não consigo saber.

Daqui um mês. Entendemos 
que somos imperfeitos e até 
nossas imperfeições são ama-
das. Olhamo-nos, e eu digo que 
te amo, você repete. Os olhos se 
fecham. Beijo, amor. Sorrisos. 
Vida leve. Vida juntos.

São oito horas da noite.

SINDICATO RURAL DE COLOMBO
Órgão Sindical do 1º Grau - Reconhecido em 18.05.67

Rua: XV de Novembro, 286 Colombo - Paraná - 
CNPJ. 77750065/0001-89

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

         Pelo presente edital, ficam convocados os associados do 
SINDICATO RURAL DE COLOMBO, a comparecerem a assembléia 
Geral, que será realizada em sua sede social, sito a Rua XV de No-
vembro, 286 nesta Cidade, as 17:00 hrs, no dia 18 de novembro de 
2016, em primeira convocação, com a finalidade de apreciar, discutir 
e votar a seguinte ordem do dia:

a) Discussão e aprovação do Plano orçamentário do ano de 2017.
b) Outros assuntos.
Não havendo numero legal de associados na hora prevista, a 

Assembléia será realizada uma hora após, com qualquer numero 
de associados na forma do Estatuto.

Colombo, 04 de novembro de 2016.

ARIEL PERIN 
______________________________________

Nome do Presidente
Presidente do Sindicato Rural de Colombo
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Câmara faz homenagens em sessão ordinária

Nesta terça-feira (8) acon-
teceu sessão ordinária na 
Câmara de Vereadores de 
Colombo, ás 16 horas. Du-
rante a sessão foram lidas as 
pautas do dia e indicações dos 
vereadores e ainda foram fei-
tas várias homenagens, entre 
elas, integrantes da ROTAM, 
do 22º Batalhão de Polícia 
Militar, Aspirante Duarte, 
Sd. Elilson, Sd. Wilson e Sd. 
Wanderson receberam por 
seus serviços prestados a co-
munidade, além da bravura e 
coragem com a qual realizam 
o seu trabalho diariamente. 

“Para nós este tipo de re-
conhecimento é algo muito 
importante. A população pode 
contar conosco, estamos aqui 
para servir e proteger sempre. 
Nossa atividade não é simples 
e muitas vezes tomamos de-
cisões que ninguém gostaria 
de tomar, mas essa é a nossa 
função, proteger a todos. 
Mesmo no cumprimento do 
nosso dever, nós temos que 
esclarecer e responder por 
nossas ações. Agradecemos 
de coração e em tempos di-
fíceis, esse reconhecimento 
é muito importante” disse 
Aspirante Duarte.

O repórter fotográfico po-
licial do Jornal de Colombo, 
Josinel dos Santos, também 
foi homenageado por todos 
os seus anos de trabalho e 
dedicação no jornal.

A FAMCOL - Banda de Per-
cussão Marcial Municipal de 
Colombo, também recebeu 
homenagens, pela contri-
buição no desenvolvimento 
cultural de Colombo. 

O empresário, Vicente 
Donizete Ruiz Linares, sócio

-proprietário da Corgraf –
Gráfica e Editora usou 

a tribuna livre para falar 
sobre os produtos que a 
empresa oferece e sobre seu 
diferencial, além de receber 
homenagem junto com os 
funcionários que há mais 
tempo estão na Corgraf. 
“Receber essa homenagem 
foi muito gratificante, poder 
mostrar um pouco do nosso 
trabalho, além disso, valorizar 
o nosso profissional que está 
conosco todos os dias dando 
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Policiais militares da ROTAM, do 22º BPM, Aspirante Duarte, Sd. Elilson, Sd. 
Wilson e Sd. Wanderson receberam homenagem da Câmara de Vereadores.

O repórter fotográfico policial, Josinel dos Santos, recebeu da Câmara o reco-
nhecimento pelo trabalho que realiza.

A FAMCOL foi homenageada pela contribuição cultural ao município.

Equipe da Corgraf – Gráfica e Editora recebendo homenagem. 

O atleta Jeferson Monteiro da Silva recebeu homenagem pela sua conquista no 
jiu-jítsu. 

o seu melhor. Juntos fazemos 
dessa empresa o sucesso que 
ela é hoje”, comenta Vicente 
Donizete.

O vereador Eurico Dino 
prestou homenagem ao atle-
ta Jeferson Monteiro da Silva, 
que é campeão paranaense 
2016, na soma das seis etapas 
de jiu-jítsu que foram realiza-
das pela Federação Paraense 
de Jiu-jítsu Brasileiro na cate-
goria master 3, faixa branca 
peso médio, pela Academia 
Chute Box Mestre Zito. 



sábado, 11 de novembro, de 2016

Página 

4

No último sábado (05), o 
Santa Mônica Clube de Cam-
po inaugurou o seu complexo 
aquático, que conta com uma 
piscina olímpica projetada com 
equipamentos de última gera-
ção, contando com sistemas 
de filtragem, aquecimento de 
água com energia renovável de 
pellets e reaproveitamento de 
água das chuvas. Ela conta com 
as dimensões oficiais exigidas 
pela Federação Internacional 
de Natação (FINA), e já homo-
logada para sediar competições 
estaduais, nacionais e inter-
nacionais. Na oportunidade 
o vice-prefeito eleito Sergio 
Pinheiro, o secretário de es-
porte José Mauri e o diretor 
do Departamento de Esportes 
Paulo Cesar Cardoso, estiveram 
com o presidente do Santa 
Mônica, Aniceto Zanuzzo onde 
firmaram uma parceria entre o 
clube e a prefeitura. 

Serão cerca de 500 crianças 
beneficiadas com o convênio. 
Os pequenos serão seleciona-

dos nas escolas do município 
para participarem de trei-
namentos nas modalidades 
olímpicas que são oferecidas 
pelo Santa Mônica com toda a 
sua estrutura. 

“Essa parceira é algo fun-
damental para o crescimento 
do esporte em Colombo, além 
de estimular os nossos atletas, 
também iremos potencia-
lizá-los. Hoje nós temos as 
estruturas da prefeitura com 
as escolinhas, temos atletas 
campeões brasileiros, alunos 
que disputaram campeonato 
Sul-Americano, o nosso técnico 
de atletismo, professor Sidmar, 
foi convocado para a Seleção 
Brasileira, temos equipe de 
ciclismo, vôlei, Karatê, entre 
outras modalidades. O Santa 
Mônica capta recursos da Lei 
de Incentivo ao Esporte, do 
Ministério do Esporte e permite 
que o clube invista em novos 
talentos nas modalidades olím-
picas. Nós já temos parceria 
com eles no futsal e daqui para 

frente teremos mais esta. Nós 
poderemos dar oportunidade 
e qualidade para que os nossos 
alunos de Colombo possam 
um dia participar de provas 
olímpicas” disse o diretor do 
Departamento de Esporte 
Paulo Cesar Cardoso. 

Secretária de Esportes/
Departamento 

de Esportes Colombo
O Departamento de Esporte 

durante estes anos, com apoio 
da prefeita Beti Pavin, realiza 
projetos para estimular a prá-
tica de esportes e valorizar o 
atleta colombense. Além dos 
projetos, procura proporcionar 
uma melhor infraestrutura 
para que possam realizar seus 
treinos. 

Formação de atletas 
Santa Mônica

Em conjunto com a CBC, o 
Santa Mônica Clube de Campo 
tem desenvolvido o Programa 
de Formação de Atletas. Essa 
parceria contribui na aquisi-
ção de todo o equipamento e 
material esportivo necessário 
para o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento do esporte 
olímpico. A finalidade é au-
mentar o número de crianças 
que desenvolvem a atividade, 
com a presença de associados 
nas escolinhas de base, além 
de promover a inclusão social 
de crianças, com intuito de 
fornecer mais atletas para as 
categorias principais e sele-
ções, oportunizando que novos 
jovens possam se revelar como 
talentos esportivos.
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Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e 
Juventude, firmaram parceria com o Santa Mônica. 

Prefeitura de Colombo firma 
parceria com o Santa Mônica

Acontece neste sábado, 
12, das 9h às 13h, Mutirão de 
Combate á Dengue promovido 
pela Prefeitura de Colombo por 
meio da Secretaria de Saúde. 
A concentração será realizada 
na Unidade Básica de Saúde 
César Augusto- localizada na 
Rua Gustavo Nass s/n – bairro 
Roça Grande.

Durante a ação os Agentes 
de Combate a Endemias do 
município vão vistoriar resi-
dências e empresas orientando 
os moradores e comerciantes 
a respeito do Aedes Aegypti e 
como combatê-lo.

Com a proximidade da 
estação mais quente do ano 
não é só as temperaturas que 
tendem a aumentar, as chances 
de proliferação do mosquito 
da dengue também. E é justa-

mente para combater o Aedes 
Aegypti que a Prefeitura de 
Colombo, através da secretaria 
de Saúde, vai realizar os servi-
ços de combate a dengue pelo 
município.

Vale lembrar, que diaria-
mente equipes vêm realizando 
ações de prevenção. Porém, 
de acordo com o Secretário 
de Saúde, Darci Martins Braga 
a colaboração da população é 
fundamental para o sucesso 
das ações.

As denúncias de possíveis 
focos do mosquito podem ser 
direcionadas a Casa do Agente, 
no telefone (41) 3666-6846. 
Ressaltando, que é fundamen-
tal que os moradores indiquem 
o endereço com a maior preci-
são possível, informando ende-
reço e número das residências.
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Diariamente as equipes da Secretaria de Saúde vêm realizando ações de pre-
venção a Dengue. 

Mutirão de combate a dengue 
acontece neste sábado

local
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No sábado (12), o cantor carioca apresenta o repertório de seu quarto DVD 
em um show inédito.

Diogo Nogueira lança 
novo trabalho em Curitiba

Caixa Cultural Curitiba oferece 
oficina de roteiro cinematográfico

O cantor Diogo Nogueira vem 
a Curitiba nesta semana com 
a turnê de lançamento de seu 
novo DVD, Alma Brasileira, lança-
do recentemente em todo o Bra-
sil. Alma Brasileira, o quarto DVD 
da carreira do artista, foi gravado 
no final de maio no Vivo Rio (RJ), 
como uma grande homenagem 
ao samba e à música popular 
brasileira. Com realização da 
Prime, a apresentação inédita 
acontece no sábado, dia 15 de 
novembro, no palco do Teatro 
Positivo Grande Auditório (R: 
Pedro Viriato Parigot de Souza, 
5.300) às 21h15. Antes, o grupo 
curitibano Samba4 está escalado 
para fazer o pocket-show de 

A Caixa Cultural Curitiba re-
aliza, de 16 a 20 de novembro 
(quarta a domingo), sempre das 
14h às 18h, o evento Da Imagem 
à Palavra – Oficina de Roteiro 
Cinematográfico, comandada 
pelo experiente roteirista Fidelys 
Fraga. Os interessados devem 
mandar e-mail entre os dias 28 
de outubro e 8 de novembro 
para gentearteirapr@caixa.gov.
br . A oficina gratuita tem 20 va-
gas e os participantes receberão 
certificação.

A oficina oferece contato 
e aprofundamento com a téc-
nica da escrita para cinema e 
televisão. As aulas exploram 

abertura, uma iniciativa do Proje-
to Prime Cultural de valorização 
da arte local. 

No palco, o cantor contou 
com a participação especial de 
duas grandes estrelas do ce-
nário musical: Maria Rita, com 
que Diogo dividiu o palco pela 
primeira vez, para juntos inter-
pretarem “Beiral”, de Djavan; e 
Beth Carvalho, madrinha musical 
do cantor, que cantou com ele 
“Caciqueando” e “Firme e Forte”. 

Com direção geral do próprio 
Diogo, de Afonso Carvalho e Ra-
oni Carneiro,”Alma brasileira” faz 
jus ao título. Ao revelar a alma 
musical de um artista brasileiro 
acaba por revelar o momento 

o desenvolvimento da escrita 
criativa e o embasamento te-
órico da linguagem específica 
do audiovisual. Os participantes 
terão a chance de experimentar 
técnicas de criação de histórias, 
estruturação em escaletas, 
construção de personagens e 
desenvolvimento de diálogos.

As aulas são teóricas e práti-
cas, partindo sempre da análise 
de filmes consagrados. Somada 
aos exercícios propostos, que 
exploram as dificuldades re-
correntes na elaboração de um 
roteiro de cinema, a técnica 
surge como uma ferramenta 
prática do oficio do roteirista 

musical de um país do ponto 
de vista de sua mais importan-
te linhagem, a do centenário 
samba carioca. E de como ele é 
feito hoje.

No novo show, que tem dura-
ção de 80 minutos, Diogo estará 
acompanhado de uma banda 
de 11 músicos: Boris (direção 
musical e baixo), Henrique Garcia 
(cavaco), Wallace Peres (violão), 
Gordo (bateria), Inácio Rios (coro 
e banjo), Bruno Barreto (coro e 
percussão), Maninho (percus-
são), Wilsinho (percussão), Lamir 
Teixeira (flauta e sax), Fabiano 
Segalote (trombone) e Dodô Mo-
raes (teclado). A direção de arte 
e cenografia do espetáculo é de 
Zé Carratu, o conteúdo visual de 
Arthur Carratu do Studio Curve, 
o desenho de luz de Cesio Lima 
e Thiago Bonanato e a operação 
e programação de luz de Lucas 
Gallardo.

O roteiro musical do novo 
show inclui todo o repertório 
do novo DVD, incluindo sucessos 
como “Porta Voz da Alegria”, 
“Alma Boemia”, “Clareou” e “Pé 
na Areia”, além de músicas de 
Djavan, Cazuza, Gonzaguinha, 
Milton Nascimento, Tim Maia 
e Zeca Pagodinho, e de seu pai 
João Nogueira.

e não como um modelo que 
engessa e limita a criatividade.

Fidelys Fraga tem mais de 20 
anos de experiência em audio-
visual e teatro.  Participou do 
movimento Nova Dramaturgia 
Brasileira, quando escreveu e 
dirigiu vários espetáculos no 
eixo Rio-São Paulo, entre eles 
“Teresa D´Ávila” vencedor de 
dois Prêmios Shell. Formado 
como roteirista pela Escola de 
Cinema Darcy Ribeiro, trabalha 
para cinema e para televisão. 
Atualmente é roteirista de duas 
séries de televisão que serão 
exibidas em 2017: Roda Choro e 
Fronteiras Fluidas. Fidelys Fraga 
é também licenciando em cine-
ma pela Universidade Federal 
Fluminense – UFF.

Pode se decepcionar nos estudos ou nos planos para uma viagem. Caso 
escondido pode se tornar mais atraente. Se tem compromisso, mostre seu 
lado fogoso e aproveite para realizar uma antiga fantasia sexual. Palpites: 
94, 04 e 67. Cor: lilás.

Conversa nos bastidores ou cobrança de um favor pode ajudar na carreira. 
Um caso escondido tem mais chance de despertar seu interesse. Você pode 
se encantar com alguém popular, mas que já é comprometido. Palpites: 87, 
96 e 33. Cor: azul.

Melhor ficar atenta com um colega que pode queimar o seu filme. A vida 
amorosa não traz muita novidade. Talvez você esteja focada demais em outros 
assuntos e acabe deixando o par de lado. Modere as cobranças. Palpites: 06, 
78 e 60. Cor: verde.

Viagem ou contato com alguém que mora longe pode trazer alegria. O 
romantismo e as demonstrações de carinho deixam a vida a dois mais 
prazerosa. Você pode se encantar com alguém que mora longe. Palpites: 
88, 70 e 25. Cor: lilás.

Assuntos na Justiça devem caminhar com mais rapidez agora, assim como a 
burocracia. Não deixe passar a oportunidade de viajar ou fazer um programa 
diferente com quem ama. Paquera com alguém que mora longe pode ter 
sucesso. Palpites: 18, 45 e 63. Cor: pink.

Bom momento também para cuidar de tarefas que exigem a colaboração de 
outras pessoas. A relação com alguém que conheceu há pouco tempo pode 
se firmar. Aposte no diálogo para driblar as crises de ciúme com a pessoa 
amada. Palpites: 00, 27 e 99. Cor: vermelho.

Com diplomacia, delicadeza e criatividade você vai mais longe! O desejo 
de viver um relacionamento duradouro tem tudo para crescer. É um bom 
momento para dar o próximo passo, se já tem alguém. A dois, sobra carinho. 
Palpites: 02, 74 e 38. Cor: creme.

Cuide de tarefas e assuntos que dependem da sua iniciativa para dar certo 
-- se der um empurrãozinho, logo as coisas devem deslanchar. Só pense duas 
vezes antes de gastar. Crise de ciúme pode trazer problema no romance. Confie 
no seu taco e mostre seu lado encantador. Palpites: 02, 92 e 47. Cor: prata.

Embora você esteja mais caseira, o astral pode pesar um pouco na convivência 
com os familiares. Se você reencontrar um ex por acaso, pode ficar tentada 
a reviver essa paixão. Se tem compromisso, melhor pegar leve no ciúme. 
Palpites: 84, 57 e 66. Cor: dourado.

Alimente seus sonhos e compartilhe ideias, assim, você vai chegar mais longe 
do que imagina. Um encontro ou um rolo recente pode enfrentar problemas. Se 
está só, uma amiga pode apresentar um novo paquera. Você e o par estarão 
em sintonia. Palpites: 49, 40 e 22. Cor: lilás.

Controle os gastos para não perder dinheiro correndo atrás de um sonho 
distante. Com tanta coisa acontecendo, pode faltar interesse no romance. 
Mostre ao par que valoriza essa parceria, principalmente a fidelidade. Palpites: 
77, 86 e 23. Cor: creme.

Há sinal de boas energias se pensa em viajar ou iniciar um curso. Na vida 
amorosa, seja realista e não fique sonhando com o príncipe encantado. Nin-
guém é perfeito, portanto, diminua as expectativas no romance e na paquera. 
Palpites: 33, 78 e 96. Cor: rosa.
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“Operação Proclamação da República” 

vai intensificar ações da polícia 
rodoviária na próxima semana

Governo define escala especial para 
repartições públicas durante o feriado
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Buscando resolver a ques-
tão do calendário e da reto-
mada as aulas, a Secretária 
do Estado da Educação, Ana 
Seres, se reuniu na terça e 
quarta-feira desta semana 
com os chefes dos 32 núcle-
os regionais de educação do 
Paraná.  Entre os objetivos do 
encontro estava o realinha-
mento das ações administra-
tivas em todas as escolas do 
Estado, após o fim da greve 
dos professores e do aumento 
das desocupações.  A intenção 
do governo é garantir que o 
retorno às aulas seja feito de 
forma organizada e tranqüila.

 “Uma das nossas preo-
cupações, no momento do 
retorno, é com a tensão que 
pode surgir entre os grupos 
de estudantes que ocuparam 
a escola e os contrários às 
ocupações. Não queremos 
conflitos e por isso orienta-
mos que as equipes pedagó-
gicas promovam debates e 
mediem eventuais situações 
de conflito”, explicou Ana. 

Com o encerramento das 
ocupações, iniciadas no últi-
mo mês em protesto contra a 
PEC 241, a expectativa da se-
cretaria é que as aulas sejam 
retomadas em ou dois dias. 
Os diretores das escolas serão 
os responsáveis por analisar 
o levantamento dos danos 
causados pelas invasões an-
tes das unidades voltarem a 
funcionar. 

Novo calendário
Com o fim da greve dos 

professores no último dia 31, 
cada escola terá que elaborar 
uma nova proposta de calen-
dário para a reposição das 
aulas, evitando prejudicar 
os alunos que não puderam 
participar dos encontros. As-
sim que as propostas forem 
finalizadas pelas instituições, 
elas poderão Sr homologa-
das pelo Núcleo Regional de 
Educação. Para que o ano 
letivo seja completado ainda 
em 2016, o departamento 
de Legislação Escolar (DLE) 
não descara a realização de 
aulas aos sábados, mas ga-
rante que todos os feriados 
nacionais serão respeitados.

Maria Inês Teixeira Bar-
bosa, chefe do núcleo de 
Maringá, considerou provei-
tosa a reunião desta semana. 
“Neste momento nosso foco 
está na reorganização da 
rede escolar, por meio dos 
calendários de reposição e 
da preparação para o iní-
cio do ano letivo de 2017”, 
afirmou.

Os encontros com os 32 
chefes dos núcleos regionais 
de educação não acontece-
ram em caráter extraordiná-
rio. A secretária explicou que 
as reuniões acontecem pelo 
menos a cada dois meses, 
com a função de debater e 
alinhar os assuntos ligados a 
educação no estado. 

Secretaria Ana Seres falou com representantes das escolas paranaenses

O batalhão da polícia ro-
doviária do Paraná promete 
intensificar a fiscalização e as 
ações nas estradas do estado 
durante o feriado prolongado. 
A partir desta sexta-feira (11), 
seis companhias da unidade 
atuarão em mais de 12 mil km 
de rodovias no Paraná para 
garantir que todas as ativida-
des de prevenção a acidentes 
sejam cumpridas. Batizada 
de “Operação Proclamação 
da República”, em menção 
ao feriado do próximo dia 15, 

O governo do estado 
confirmou nesta quinta-feira 
(10) a escala especial para 
as repartições públicas es-
taduais durante o feriado da 
proclamação da república, na 
próxima terça-feira (15). Para 
o dia 14, ficou decretado o 
recesso para os funcionários 
públicos do Paraná, por conta 
do dia do Servidor Público, co-
memorado em 28 de outubro. 

Os hospitais do Estado 
funcionaram normalmente 
durante o feriado. Já nas es-
colas, que estarão fechadas 

a ação foca no aumento do 
fluxo em direção ao litoral e 
ao interior do estado, desti-
nos recorrentes durante esse 
período. 

O tenente Conrado de 
Oliveira Nogueira, porta-voz 
do batalhão responsável pela 
operação, explicou como ela 
vai funcionar durante os pró-
ximos dias. Segundo ele, as 
equipes serão autorizadas a 
realizar testes de bafômetro, 
bloqueios em locais pré-defi-
nidos, atividades rotineiras de 

na terça-feira, a opção por 
repor as aulas perdidas na 
segunda-feira foi o caminho 
seguido por algumas insti-
tuições. Para saber se haverá 
ou não aula, os alunos devem 
se informar diretamente com 
suas escolas. As delegacias 
da Polícia Civil funcionarão 

verificação de documento e de 
infrações de trânsito rodoviá-
rio. Além das medidas citadas, 
os agentes poderão usar rada-
res para controlar a velocidade 
dos veículos, além de outras 
atividades preventivas. 

O principal objetivo da 
polícia rodoviária é inibir a 
embriaguez ao volante nas 
rodovias do estado, além evi-
tar outras atitudes perigosas, 
como ultrapassagens em local 
proibido e excesso de veloci-
dade, entre outros problemas 
que possam ocasionar aciden-
tes fatais. 

Para os motoristas que pe-
garão a estrada neste feriado, 
o Tenente Nogueira alerta para 
alguns cuidados básicos que 
todos devem tomar antes de 
viajar. Entre os principais está 
a manutenção do veículo, 
verificando se ele se encon-
tra em condições mecânicas 
ideais para a viagem. Portar 
os documentos necessários 
do automóvel e a CNH em dia 
também são cuidados a serem 
tomados, assim como evitar 
pegar a rodovia em horário 
de pico.

A Operação Proclamação 
da República acontece até a 
próxima quarta-feira (16).
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Operação visa conter os acidentes e a direção imprudente durante o feriado

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA JOSÉ DE 
SOUZA E SILVA NETO ME, torna público que irá Requerer ao IAP, 
a Licença Prévia para Imunização e Controle. De pragas Urbanas e 
limpeza de caixas D Agua, a ser implantado na rua Juraci Sebastiana 
de Lima , 423, Jardim das Flores- Colombo Pr. CEP 83402-060- Ma-
tricula 57.301

Após as desocupações e o fim 
da greve, núcleo de educação 

tenta alinhar volta às aulas

normalmente, em regime de 
plantão 24h, exceto as da área 
administrativa 

O Procon e o Detran são 
dois órgãos que não funcio-
narão segunda e terça-feira, 
assim como as agências da 
Sanepar, que atenderá 24h, 
mas apenas por telefone.
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Homem suspeito de matar e 
esquartejar mulher é preso

Polícia prende quatro 
jovens com carro roubado

Um homem suspeito de 
participar da morte de uma 
mulher na cidade de Bocaiúva 
do Sul foi detido pela polícia 
em uma casa na Rua Teresinha 
de Jesus Lopes, em Colombo.  
Identificado como João Paulo 

Rocha, ele estava escondido na 
residência na hora da aborda-
gem e sob o efeito de bebida 
alcoólica. O proprietário da 
casa, que permitiu a entrada 
dos policiais, dizia não haver 
mais ninguém no recinto, mas 
os agentes seguiram as buscas e 
encontraram o suspeito.  Após 
a checagem do nome, eles 
confirmaram que João Paulo 
já havia recebido um mandado 
de prisão por homicídio. Ele foi 
levado para a delegacia de Bo-
caiúva do Sul, onde vai prestar 
esclarecimentos sobre o caso.

João Paulo é um dos sus-
peitos pela morte e o esquar-
tejamento de uma mulher no 
último dia 30 de outubro. As 
autoridades acreditam que o 
crime tenha acontecido em 
grupo e que um dos envolvidos 
é ex-marido da vítima. Os cri-
minosos ainda atearam fogo no 
corpo encontrado pela polícia, 
que segue procurando por mais 
suspeitos e novos detalhes.
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João Paulo Rocha se escondia em 
uma casa na região de Colombo

A polícia militar prendeu 
quatro jovens na manhã desta 
quinta-feira (10). A equipe dos 
soldados Valdir, Nascimento 
e o aluno soldado Francisco 
patrulhavam a região do 
Jardim Ana Rosa.  Quando  
abordaram um automóvel 
Lancer na cor preta, do qual 
constava alerta de roubo. 
Após solicitar o apoio de 
outras viaturas, os policiais 
abordaram o veículo na 
Rua Jerônimo Alberti, 440, 
realizando a prisão e o re-
colhimento do carro. 

Os jovens foram identi-
ficados como Diogo Gomes 
Marcelino, de 18 anos, e 
Sidinei Emerson Rodrigues, 
de 21. Os outros dois en-
volvidos são menores de 

idade. O roubo aconteceu 
na Rua Guarani, por volta 
das 8h46 da manhã. A polícia 
encontrou o carro às 11h30 e 
encaminhou os jovens, junto 
com o veículo, para a DP do 
Centro de Colombo para as 
provendências cabíveis. 
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Sidinei e Diogo forma presos pela PM que e ainda apreenderam dois menos. 

A Defensoria Pública do 
Paraná conseguiu na Justiça, 
através de uma ação civil pú-
blica, impedir que adolescentes 
apreendidos em flagrante de 
ato infracional permaneçam 
detidos nas delegacias de 
Colombo. Segundo Andreza 
Lima de Menezes, uma das 
co-autoras da ação ao lado do 
defensor Marcelo Pimentel, 
as delegacias da cidade não 
têm condições de manter os 
adolescentes detidos.

“Isso é muito importante 
porque o ECA, em tese, permite 
que os adolescentes permane-
çam 5 dias em delegacias aguar-
dando vaga para internação em 
centros socioeducativos, mas 
em Colombo nenhuma das 
delegacias tinham condições 
mínimas para recebê-los, nem 
pelos 5 dias”, explica Andreza. 

A Defensoria havia ingressa-
do com a ação civil pública em 
agosto de 2015. O pedido era 
para que o Estado do Paraná 
fosse impedido de manter, nas 
carceragens das delegacias de 
polícia de Colombo, em tempo 
superior ao estritamente ne-
cessário para lavratura do auto 
de apreensão em flagrante de 
ato infracional, adolescentes 
em conflito com a lei. Também 
foi solicitado que os menores 
que já estavam nesses locais 
fossem transferidos imediata-

mente para unidade socioedu-
cativa destinada à internação 
provisória.

Local insalubre 
No município de Colombo 

há duas Delegacias de Polícia, 
uma localizada no centro da 
cidade e outra localizada no 
bairro Alto Maracanã, cada 
qual contando com sua própria 
carceragem. No Alto Maracanã, 
as condições das carceragens 
eram péssimas. A cela desti-
nada aos adolescentes não 
apresentava iluminação ou 
ventilação natural, nem instala-
ções sanitárias, o que obrigava 
os jovens a ficar sem banho e 
urinar em garrafas pet. Já na 
delegacia do Centro, não havia 
espaço físico para comportar 
adolescentes longe dos presos 
adultos.

“No ano passado, ganha-
mos a liminar parcialmente, 
com a proibição da delegacia do 
Alto Maracanã. Mesmo assim, 
ocorreram algumas situações 
de descumprimento no curso 
da ação, o que foi comunicado 
ao juízo e ao Ministério Público, 
para que tomassem as provi-
dências cabíveis. Depois dessas 
comunicações, a decisão pas-
sou a ser fielmente cumprida”, 
explica Andreza.

Durante o último ano, a 
Defensoria em Colombo con-

seguiu, ainda, como grau de 
recurso, determinar que fosse 
realizada a inspeção judicial 
das carceragens das delegacias, 
pelo juízo da infância, para 
que ficasse demonstrada a 
inadequação das instalações 
para receber os adolescentes 
mesmo no prazo legal de cinco 
dias. Nessas inspeções, em que 
o juízo foi acompanhado de 
equipe técnica do Conselho 
de Supervisão dos Juízos da 
Infância e Juventude do TJPR 
(CONSIJ), ficou constatada 
em laudo a inadequação das 
carceragens de ambas as de-
legacias. No relatório da inspe-
ção, realizada em maio, ficou 
anotado que na carceragem da 
delegacia do Alto Maracanã, “A 
cela é constituída de pequeno 
espaço, cujo piso é de lajota, as 
paredes sujas e com sinais de 
infiltração e umidade. O teto 
da mesma forma, com sinais 
de umidade. Instalação elétrica 
exposta, oferecendo risco de 
acidente. Não existe janela, 
iluminação natural e nem existe 
instalação sanitária. (...) Local 
insalubre e fétido”.  A delegacia 
do Centro, segundo o relatório, 
possuía melhores condições de 
estrutura e higiene.  Contudo, a 
inspeção observou que “Do lo-
cal onde o adolescente perma-
nece é possível comunicação, 
inclusive visual, com os adultos 
detidos. Existe pouco espaço 
de circulação, portanto local 
inadequado para permanên-
cia do adolescente por longo 
período”.

 
Decisão

Na decisão proferida pela 
juíza da Vara da Infância e da Ju-
ventude de Colombo no último 
dia 3, ficou determinado que o 
Estado não poderá manter “em 
tempo superior

ao estritamente necessá-
rio para lavratura do auto de 
apreensão em flagrante de 
ato infracional, adolescentes 
em conflito com a lei, que, 
em hipótese alguma, deverão 
pernoitar ou permanecer por 
mais de seis horas nas suas 
dependências”. Em caso de 
descumprimento, a multa 
diária é de mil reais por cada 
adolescente apreendido. A 
juíza ainda determina que qual-
quer adolescente apreendido 
deverá ser “imediatamente 
transferido para entidade que 
respeite o disposto no artigo 
123* do Estatuto da Criança e 
do Adolescente ou, constatada 
a impossibilidade, posto em 
liberdade”. Ainda cabe recurso 
do Estado.

policial
ACP da Defensoria fecha carceragens 

das delegacias de Colombo
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A equipe de futsal do Co-
lombo/Santa Mônica venceu a 
terceira e decisiva partida das 
quartas de final da série bronze 
contra o Fase/Romancini, de 
Laranjeiras do Sul, na noite da 
última quarta-feira (9). Jogando 
no ginásio Leandro Alberti, o 
time derrotou o rival por 3 a 1 
e garantiu a classificação para 
a semifinal do torneio, que 
começa já no próximo sábado. 
Além de manter a esperança 
de título, a equipe também 
confirmou uma vaga na Série 
Prata em 2017. O adversário 
de Colombo será o AFC/Ma-
telândia, disputando um lugar 
na final em jogos e ida e volta. 
O primeiro confronto acontece 
no sábado (12) na casa do rival.

Como foi o Jogo?
Precisando de apenas um 

empate para passar à semifinal 
e garantir a vaga na série prata 
em 2017, Colombo entrou em 
quadra tentando esquecer o 
jogo 2, quando sofreu uma 
incrível virada no minuto 
final e deixou a classificação 
escapar. Contando com uma 
ótima presença dos torcedores, 
que lotaram o Leandro Alberti 
mesmo em noite de muita 
chuva, a equipe do técnico Ives 
Dalapicola dominou as ações 
desde o primeiro minuto e não 
deu espaço para o adversário 
surpreender. 

Depois de um 1º tempo 
muito disputado, os mandantes 
abriram o placar nos momen-
tos finais da etapa, em gol de 
Giancarlo, o 9º do camisa 17 
até o momento no torneio. 
Com a vantagem no marcador, 
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Terceiro e decisivo jogo das quartas de final aconteceu no ginásio Leandro Alberti

O camisa 17 Giancarlo anotou o 1º gol de Colombo na noite

Partida foi muito disputada do início ao fim

O Vereador eleito Vardão, um dos patrocinadores da equipe, também esteve 
presente no jogo

Colombo Santa/Santa Mônica vence jogo 
decisivo e sobe para a série prata do futsal

Parabéns ao Colombo/Santa Mônica pelo acesso a Série Prata

esporte

Colombo voltou do intervalo 
um pouco desligado e sofreu o 
gol de empate logo no início do 
2º tempo. O camisa 6 Thiago, 
autor de três gols nas quartas 
de final, foi responsável por 
igualar o placar. 

O empate ainda garantia a 
classificação para a equipe da 
casa por conta da melhor cam-
panha na 1ª fase, mas Colombo 
tinha outros planos. Quatro 

minutos após o gol adversário, 
Felipe fez o segundo da equipe 
na noite – o seu 6º na competi-
ção - e voltou a colocar o time 
em vantagem. 

Com o tempo ao seu favor, 
os donos da casa passaram a 
controlar o relógio, dominan-
do a posse de bola e fazendo 
faltas estratégicas. O Goleiro 
Anderson, um dos destaques 
da equipe na partida, foi muito 

bem quando acionado e não 
permitiu que os visitantes as-
sustassem. Precisando de dois 
gols em 10 minutos, o Fase/
Romancini passou a visitar o 
campo de ataque com mais 
freqüência, mas não foi capaz 
de reverter a difícil situação. 
Ainda houve tempo para o 
3º gol de Colombo na noite, 
anotado pelo camisa 3 Robson, 
aproveitando que o adversário 

estava usando o goleiro linha 
nos minutos finais.

Após o apito final, muita 
comemoração na quadra do 
Leandro Alberti, que virou o 
palco da festa do Colombo/
Santa Mônica, classificado 
para a semifinal do torneio e 
com vaga garantida na série 
prata do futsal paranaense 
em 2017.

Semifinais começam 
no próximo sábado (12)
Com todas as quatro equi-

pes definidas, as semifinais da 
série bronze terão o pontapé 
inicial dado já no próximo sá-
bado (12). Em Loanda, o CAL/
Noroeste recebe o Adesa/
Ampere, às 20h30, no ginásio 
João Maragato. O jogo de volta 
também já tem data marcada e 
acontece no dia 19, em Ampe-
re, no mesmo horário.

Dono da melhor campanha 
na 1ª fase, o Colombo/Santa 
Mônica abre a semifinal fora 
de casa contra o AFC de Ma-
telândia, às 20h30. A segunda 
partida está marcada para o 
dia 19, também às 20h30, no 
Leandro Alberti. Assim como 
nas quartas de final, caso seja 
necessário um jogo extra para 
decidir o finalista, Colombo terá 
a vantagem de decidir em casa.


