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Cantata de Natal do Sepam segue até quinta-feira 
O Colégio Pontagrossense 

Sepam abriu na noite de ontem 
(6), a tradicional Cantata de Natal. 
As apresentações acontecem até 
quinta-feira às 20h, nas janelas da 
instituição, e são abertas ao públi-
co. O evento envolve cerca de 500 
alunos da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental 1. 

O evento é uma forma de en-
cerramento do ano letivo. Na ocasi-
ão, pais, familiares e comunidade es-
colar aproveitam para prestigiar as 
apresentações das crianças e entrar 
em clima natalino. 

Os alunos ocuparão 32 janelas do 
Colégio, que recebem decoração es-
pecial para o evento. Ao todo, serão 

apresentadas dez músicas com men-
sagens de paz, amor, esperança e gra-
tidão. A Cantata de Natal Sepam 2022 
poderá ser acompanhada na rua Tira-
dentes, trecho entre a Santos Dumont 
e a General Carneiro. Os trechos ficam 
interditados para o fluxo de carros du-
rante o evento. 

Fundado em 1939, na cidade de 
Ponta Grossa (PR), pelos professores 
Roberto Emílio Mongruel e Altair de 
Oliveira Mongruel, o Sepam é uma 
instituição de ensino particular de 
nível infantil, fundamental, médio 
e pré-vestibular. Possui duas unida-
des em operação, sendo a segunda 
na cidade de Castro (PR), inaugura-
da em 1993. 

As janelas da instituição recebem apresentações 
de mais de 500 alunos em três noites de evento 
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Clube da Robótica de PG tem 
cinco premiados na OBR 2022  

Pedro e Arthur, alunos da startup ponta-grossense Clube da Robótica, 
foram premiados na modalidade teórica da Olimpíada Brasileira 

Desses cinco, dois alunos receberam as medalhas de prata e bronze, ficando no pódio 
nacional da competição da Olimpíada Brasileira de Robótica. Startup foi fundada em 2019 
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Cinco alunos da startup pon-
ta-grossense Clube da Robóti-
ca foram premiados na moda-

lidade teórica da Olimpíada Brasileira 
de Robótica (OBR 2022). Desses 
cinco, dois alunos receberam as me-
dalhas de prata e bronze, ficando no 
pódio nacional da competição.  A 
olimpíada é divida por níveis. O aluno 
Pedro Ernesto Hablich Silvestre e seu 
irmão Heitor Hablich Silvestre rece-
beram medalha de honra ao mérito 
pelo bom desempenho na competi-
ção, nos níveis 0 e 2, respectivamente. 
Da mesma forma, no nível 4, o aluno 
Murilo Guimarães Caires também re-
cebeu a honraria. Já no nível 3, o aluno 
Rafael Aoki Fugimoto recebeu a me-
dalha de prata, e Joaquim Felipe Duar-
te a medalha de bronze.  

O CEO do Clube da Robótica, 
Evandro Kafka, avalia que o bom de-
sempenho é reflexo do gosto dos alu-
nos pela área e resultado do que é 
estudado e trabalhado no Clube. “É 
muito bom ver que nossa metodolo-
gia está dando resultado. Nada mais 
satisfatório do que ver nossos alunos 
sendo destaque, ainda mais que al-
guns deles foram premiados no pri-
meiro ano de aulas com o Clube, ou 
com apenas alguns meses de acompa-
nhamento”.  

O professor Evandro destaca que 
as aulas de robótica são uma ferra-
menta muito importante para o de-
senvolvimento intelectual e pessoal 

EFEITOS 

Aluno melhora desempenho escolar 
Melissa conta que o filho Rafael sempre teve curiosidade em montar e desmon-
tar brinquedos, por isso, decidiram apostar na robótica. “O Clube da Robótica veio 
através da indicação de uma amiga cujos filhos também gostavam da atividade. 
Depois de terem passado por dois professores diferentes, se encontraram e des-
cobriram como a robótica é interessante, no Clube, com o professor Evandro”, rela-
ta. Para isso, Melissa, que é de Jaguariaíva, passou dois anos indo e vindo todos os 
sábados para Ponta Grossa, para que Rafael tivesse aulas de robótica. Melissa afir-
ma que as aulas também contribuíram para o desempenho escolar de Rafael. “Ele 
começou a ver Física e usar de forma prática antes mesmo ter tido na escola ou 
saber tanto a teoria, o que torna a matéria muito mais fácil”. 

das crianças e adolescentes. “O estu-
do da robótica desde a infância leva o 
aluno a desenvolver confiança, perce-
ber que pode construir suas próprias 
ideias usando tecnologia e não ser 
apenas um consumidor”. 

 
INESPERADA 
Marta Kempa Duarte, conta que 

a premiação de bronze do filho Joa-
quim foi inesperada. “Quando o Jo-
aquim foi convidado para participar 
da Olimpíada, achamos que ele ainda 
não deveria participar, pois estava há 
apenas 2 meses na robótica, mas o pro-
fessor nos tranquilizou e orientou o 
Joaquim em todas as dúvidas com re-
lação à prova. E deu certo. Foi uma 
grande surpresa, mas também uma 
grande alegria! Foi muito bom ver o 
sorriso grande que surgiu no rosto do 
Joaquim quando contei para ele o re-
sultado”, relata a mãe. “Ele entendeu 
que está no caminho certo e que é isso 
mesmo que ele quer fazer”, completa. 

Alaine Margarete Guimarães, 
mãe de Murilo, avalia que a premia-
ção mostra uma aptidão que “sendo 
bem explorada pode render ótimos 
frutos na vida dele”. Melissa Aoki Fu-
gimoto também comemora a premi-
ação do filho e conta que Rafael fez 
a prova com base nos conhecimen-
tos adquiridos nas aulas de robótica 
sem dedicação de estudos específica 
para esse fim. “Sem neura, sem bito-
lar e sem pressão de pais para estudar 
ou praticar para aquela determinada 
prova. Então sempre que vem uma 
medalha, sabendo que foi por méri-
to próprio dele, é um orgulho imen-
so!”, afirma. 

giro rápido

Batida entre carro e 
moto deixa ferido 

Homem encontrado 
morto é identificado 

GM liberta mulher 
de cárcere privado 

Um motociclista de 34 anos ficou 
ferido após se envolver em um aci-
dente de trânsito na tarde desta ter-
ça-feira (6), em Ponta Grossa. A co-
lisão ocorreu na cruzamento das 
ruas Casemiro de Abreu e Almi-
rante Barroso, na Vila Ana Rita. O 
condutor sofreu uma contusão em 
um dos joelhos e escoriações no 
ombro. Ele foi atendido no local 
da ocorrência pelo Corpo de Bom-
beiros (Siate), mas recusou encami-
nhamento ao hospital. A motoris-
ta do Fiat Cronos, uma mulher de 
53 anos, não teve ferimentos. A PM 
fez um boletim sobre o caso. 

Um homem de 50 anos foi encon-
trado morto na tarde do último do-
mingo (4), na Rua Vila Velha, na 
Colônia Dona Luiza, em Ponta Gros-
sa. O corpo de Nicanor Garcia de 
Lima foi localizado em uma região 
de mata. A identificação foi confir-
mada pelo Portal aRede nesta quar-
ta-feira (6), data em que ocorreu o 
sepultamento no cemitério São Vi-
cente de Paula. Equipes do Corpo 
de Bombeiros, da Polícia Científica 
e do Instituto Médico Legal (IML) 
prestaram atendimento ao caso no 
dia da ocorrência. A Polícia Civil já 
deu início às investigações. 

Agentes da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Ponta Grossa prenderam 
um homem na última segunda-fei-
ra (5), suspeito de praticar violência 
doméstica e cárcere privado contra 
uma mulher. A situação foi regis-
trada por volta das 17h, na regi-
ão da Costa Rica. A vítima relatou 
ter sofrido várias agressões, inclusi-
ve com ameaças de arma branca. 
O suspeito foi encaminhado à 13ª 
Subdivisão Policial (13ª S.D.P.) de 
Ponta Grossa. A vítima relatou ter 
“sofrido agressões na face, nos bra-
ços e também foi ameaçada com 
uma faca no pescoço”. 
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Saúde confirma mais 115 
casos de dengue no Paraná 

A Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) divulgou nesta terça-feira 
(06) o novo boletim semanal da 
dengue com 115 novos casos no Pa-
raná. Ao todo, agora são 1.790 confir-
mações em 186 municípios, 23.990 
notificações da doença, 5.099 casos 
em investigação e três mortes (Foz 
do Iguaçu, Maripá e Rolândia). Os 
números referem-se ao atual perío-
do epidemiológico, iniciado em 1º 

de agosto de 2022. Também foram 
confirmados dois casos importados 
de Chikungunya no Paraná. 

 
ALERTA 
“A Sesa se mantém em alerta 

constante com os casos e óbitos 
que ocorrem no Estado por conta 
da dengue. Nesta semana estamos 
reunidos em um grande evento em 
Curitiba com agentes comunitários 

de endemias e gestores para atuali-
zarmos ações estratégicas no Para-
ná”, disse o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto. 

A pasta também divulgou o 
6º Informe Entomológico com os 
dados de infestação predial. O índi-
ce é a relação expressa em porcen-
tagem entre o número de imóveis 
positivos e o número de imóveis 
pesquisados. No período entre 14 
de outubro e 2 de dezembro deste 
ano, 389 municípios realizaram le-
vantamento entomológico para o 
Aedes aegypti, sendo que 19 encon-
tram-se em situação de risco e 173 
em alerta. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O Secretário-Geral da Microrregião de Água e Esgoto do Centro-Leste MRAE-2, no uso de suas 
atribuições e com fundamento no Art. 43 Inciso I do Regimento Interno Provisório instituído pelo 
decreto 8.925/2021, vem por meio deste edital convocar todos os membros do Comitê Técnico 
instituído através da Lei Complementar Estadual 237/2021 para participarem de Assembleia Geral 
Extraordinária a se realizar no dia 12/12/2022, por meio virtual em Link a ser enviado via e-mail em 
primeira convocação às 11h00min, e em segunda convocação, às 11h15min, para apreciar, deliberar e 
aprovar a seguinte pauta: 
 
1. Instalação do Comitê Técnico e Posse de Seus Membros 


