Empresas pedem tarifa do
transporte público a R$ 4,60

Já está nas mãos da prefeitura, e da Transitar, o pedido de reajuste do transporte coletivo
de Cascavel. As empresas que prestam o serviço pediram reajuste de 17,9%, que elevaria a tarifa atual de R$ 3,90 para R$ 4,60. O novo valor já foi descartado pelo Paço, que
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Cascavel já tem 78
hortas comunitárias,
mantidas por cerca
de mil pessoas. Esta
semana, mais dez
famílias ingressaram
no programa, que
tem três premissas
básicas: melhorar a
própria alimentação,
doar para outras
pessoas e ainda
gerar renda.
l Pág. 8
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Nesses dez anos da morte da médica Zilda
Arns, vítima de um terremoto que aconteceu em
Porto Príncipe, no Haiti, importante lembrar o
grande legado que ela deixou com seu trabalho
em prol da saúde das crianças pobres com o
programa Pastoral da Criança, viabilizado em
1983, a convite da CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil).
Formada em saúde publica e pediatria, seu
02 programa que, felizmente, continua em vigor,
consiste na aplicação dos cuidados básicos
da saúde das crianças pobres. E que, graças à colaboração de milhares de voluntárias (estimado em 300 mil), continua eficaz,
diminuindo significativamente a mortalidade
infantil no País. E a um custo baixíssimo.
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Presidente Jair Bolsonaro
sobre a correção do salário
mínimo de 2019,
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“A ideia é, no mínimo
[recompor], né?! A cada
R$ 1 no salário mínimo
são mais ou menos R$
300 milhões no Orçamento [da
União]. A barra é pesada, mas,
apesar de ser pouco o aumento,
de R$ 4 ou R$ 5, a gente tem que
recompor”.

Zilda Arns e seu legado
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Empresas pedem
tarifa de R$ 4,60

A tabela de reposição da
tarifa do transporte público
está em análise na Transitar (Autarquia Municipal
de Mobilidade, Trânsito e
Cidadania) (que substituiu
a Cettrans), em Cascavel.
As empresas que prestam
o serviço na cidade reivindicam um reajuste que chega
a 17,9%, que elevaria a
tarifa atual de R$ 3,90 para
R$ 4,60. O valor já foi recusado pelo Paço.
Dentre os itens da lista
de reivindicação estão reajuste inflacionário, gasto
com ser vidores, desgaste
dos veículos e diesel. Ano
passado, o embate esteve
centralizado no combustível. Isso porque um incentivo fiscal sobre o ICMS
(Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços)
do diesel foi mantido devido
a um abatimento feito pela
prefeitura, que passou a
subsidiar o valor para que
as empresas segurassem
a tarifa abaixo dos R$ 4 elas queriam passagem de
R$ 4,15, reajuste de 14%.
As empresas que prestam o ser viço em Cascavel são a Pioneira e a Viação Capital Oeste.
A partir do protocolo das
planilhas, a prefeitura deve
se posicionar no início do
próximo mês. Em 2017 a
tarifa era de R$ 3,55, subiu
para R$ 3,65 em 2018 e
para R$ 3,90 em 2019.
“Estamos analisando os
valores e fazendo estudos
sobre os reajustes reivindicados. As empresas pedem
que a tarifa fique entre R$
4,30 e R$ 4,60. O valor
depende de uma série de
análises, que depois serão
encaminhadas ao prefeito
[Leonaldo Paranhos] para

que seja decretado o valor
definitivo”, explica Vander
Piaia, liquidante da Cettrans
(Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito).
NOVA LICITAÇÃO
O prefeito Leonaldo Paranhos prepara a contratação
de um estudo para analisar
o formato da nova licitação para a futura empresa
que executará o transporte
público na cidade. O atual
contrato vence em dezembro de 2021. “Esse estudo
nos dará um rumo a respeito
do modelo atual: bilhetagem,
quilômetro rodado ou passageiro transportado. Estamos
avaliando tudo isso... terá
que ser um amplo estudo,
completo... não podemos
errar”, ressalta o prefeito.
Ano passado a prefeitura
e as empresas que prestam
o serviço tiveram um embate
na Justiça em relação ao
controle da bilhetagem. A
ValeSim, criada pela duas
empresas de transporte, não
admitia perder a administração dos recursos, após aprovação de uma lei na Câmara
de Vereadores que devolvia
ao Município o direito de
comandar a movimentação.
Paranhos admite que é
cogitado o fim da ValeSim,
repassando à Transitar a
administração do sistema,
porém, tudo será analisado
com cautela. “O primeiro
passo foi a aprovação da lei.
A empresa recorreu à Justiça
em Cascavel e em Curitiba,
perdendo em ambos os
casos. Precisamos avaliar o
que é melhor: ter o controle,
administrar a bilhetagem...
isso é possível legalmente,
mas tudo tem que ser analisado. O transporte não pode
parar”, diz Paranhos.
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Controle da bilhetagem

O prefeito Leonaldo Paranhos assegura que o Município
já possui o controle da bilhetagem do transporte coletivo,
apesar de o processo de transição ainda estar em andamento
e estar indefinido se o controle ficará com a Transitar ou se
será mantido pela ValeSim. No entanto, agora o Paço tem
subsídios suficientes para preparar o novo termo de referência
para o certame licitatório do serviço de transporte público. “A
prefeitura precisa ter controle absoluto dos dados. Foi um erro
da gestão passada, por meio de aditivo, deixar o controle total
a empresas privadas. Não seria possível admitir, por exemplo,
que tivéssemos que pedir dados para quem vai concorrer no
certame”, diz Paranhos.

Sob controle

Contas da Secretaria de
Finanças apontam que
a Prefeitura de Cascavel
voltou a extrapolar o limite
prudencial estabelecido na
Lei de Responsabilidade
Fiscal - o máximo é de
51,3%, e a folha chegou
a 51,83%. Com isso, a
administração municipal
fica em sinal de alerta,
embora ainda não sofra
sanções. Paranhos diz que
o aumento da folha estava
previsto.

Reajustes

Segundo o prefeito,
os reajustes salariais
pesaram no orçamento.
Foram concedidos 3,25%
a título de correção das
tabelas do piso salarial
profissional nacional
para os profissionais do
magistério da educação
básica. A aplicação foi de
0,65% em janeiro e demais
parcelas até maio. “A folha
em dezembro aumenta
em função do 13º e das
férias. Também tivemos
reajustes para categorias,
como professores

e guardas”, explica
Paranhos, que esperava um
comprometimento maior
da folha.

Aliança Bolsonaro

Apoiadores do presidente Jair
Bolsonaro estão organizando
uma manifestação no Centro
de Cascavel: será o 1º Mutirão
de Apoio ao Aliança pelo
Brasil, partido que Bolsonaro
pretende implantar no País
depois de ter saído do PSL.
O ato começa hoje e vai
até sexta, das 8h até 17h,
em frente à Catedral Nossa
Senhora Aparecida. Os
organizadores pretendem
mobilizar eleitores para
ingressar na sigla e conseguir
as assinaturas necessárias para
criar o partido até as eleições
de outubro.

Recesso

A Câmara de Vereadores
retomou as atividades
administrativas e o protocolo
de proposições na segundafeira (13). O recesso
parlamentar, previsto em lei,
termina dia 1º de fevereiro,
com a volta das sessões nos
dias 3 e 4 de fevereiro.

Confusão

Após o recesso parlamentar, a Câmara de Vereadores deverá
analisar a denúncia de quebra de decoro parlamentar de
Serginho Ribeiro (PDT). Ele publicou um vídeo do colega Josué de
Souza (MDB) no qual critica as investidas de recursos no Rocão,
tradicional ação articulada por Serginho e que tem apoio da
gestão municipal. Souza se sentiu prejudicado e acionou a Mesa
Diretora, que deverá encaminhar o caso à Comissão de Ética.
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Este ano, o IPVA
não vem mais
pelo correio.

Acesse o site fazenda.pr.gov.br e fique atento
ao vencimento, de acordo com o final da placa
do seu veículo. Cota única com desconto ou
1ª parcela: 23 a 29/01.
O Governo do Estado não envia boletos para pagamento do IPVA por meio digital. Fique atento
para não ser vítima de golpes.
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A gente sabe o quanto você batalhou
para conquistar seu dinheiro.
As noites trabalhando.
Os empréstimos para reinvestir.
As horas a menos com a família.
Venha conversar sobre investimentos
com quem tem mais de 116 anos de
experiência e a confiança de
4 milhões de pessoas.

SAC: 0800 724 7220

PORTFÓLIO
COMPLETO DE
INVESTIMENTOS

Deficientes Auditivos
ou de Fala: 0800 724 0525
Ouvidoria: 0800 646 2519

sicredi.com.br

SICREDI. 116 ANOS FAZENDO JUNTOS.
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Amor pela
culinária

Logo quando chegaram ao Distrito de São Salvador, Matilda
Moraes e o marido, Lineu, começaram a trabalhar com agricultura e pecuária de leite. Pouco
tempo depois, abriram o Restaurante Recanto do Pescador, e
Matilda pôs em prática o amor
que tinha em cozinhar. Contudo,
ela nunca deixou as salas de aula.
“De manhã e nos fins de semana
ela cozinhava no restaurante e
à tarde ela lecionava na escola
de São Salvador”, conta a irmã
Rejane Moraes Dal Prá.

MATILDA com as filhas Vitória e Valentina

A despedida

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Matilda Moraes
ª 14 de junho de 1976
V 07 de janeiro de 2020

Porta-voz do conhecimento
Matilda Moraes nasceu em Catanduvas, no oeste do Paraná, onde viveu até
os oito anos, pois o pai, Ermínio Moraes,
trabalhava como segurança de banco
e foi transferido para Foz do Iguaçu e
toda a família se mudou para a Terra das
Cataratas. Contudo, Ermínio sofreu um
acidente em 1991, e, devido ao susto,
a família decidiu deixar Foz do Iguaçu e
veio então morar em Cascavel, onde seus
parentes já estavam.
Desde pequena, Matilda cultivava o sonho de ser enfermeira, mas
precisou mudar de ideia porque não
podia ver sangue. O desejo de ajudar
as pessoas continuava e foi então que
ela decidiu fazer isso de outra forma:
transmitindo conhecimento.
Matilda cursou magistério no Colégio Estadual Wilson Joffre e depois a
graduação de História na Unipar. E,
assim, em 1998, realizava seu sonho:
virara professora.
Rejane Moraes Dal Prá conta que a

DESDE pequena, Matilda Moraes queria ajudar as
pessoas
irmã lecionava artes para o ensino fundamental. “Ela amava dar aula... era uma
pessoa de fibra, trabalhadora, que amava
a vida e a família e que não media esforços para ajudar quem precisava dela”.
Matilda se casou com Lineu de Jesus
Camargo e da união nasceram as filhas
Vitória Moraes Camargo e Valentina
Moraes Camargo. Em 2009, Lineu comprou um sítio em São Salvador, distrito
de Cascavel, e a família se mudou para lá.

Matilda Moraes tinha problemas nas plaquetas do sangue, o que dificultava a coagulação do sangue. No dia 31 de dezembro ela
foi ao mercado e, ao retirar as compras do carro, a tampa do porta-malas caiu em sua cabeça. A batida provocou-lhe uma hemorragia cerebral. Na segunda-feira (6), Matilda não estava se sentindo bem e foi internada na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento)
Brasília, mas durante a madrugada o quadro se agravou e ela foi encaminhada para o HU (Hospital Universitário), onde faleceu
um dia depois (7).
Ela deixa o pai, Ermínio Moraes, a mãe, Conceição Geni Moraes, o marido, Lineu Camargo, as filhas Vitória e Valentina, e os irmãos
Rejane Moraes Dal Prá e José Moraes.
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Mais de 45 mil passaram pela
Agência do Trabalhador em 2019

A Agência do Trabalhador de
Cascavel foi a intermediária de
4.256 contratações com carteira
assinada ano passado. De acordo
com a gerente da unidade, Marlene Crivelari, mais de 9 mil
vagas foram disponibilizadas em
2019 pelas empresas parcerias
da agência e 45.387 candidatos
foram encaminhados para entrevistas, ou seja, apenas um em
cada dez conseguiu emprego.
Apesar dos números destoantes,
para Marlene, o ano foi bom.
Os fatores que mais pesam
para o candidato no momento da
contratação são o salário e a disponibilidade de horário. Mas algumas pessoas entram na empresa
e não permanecem por mais de
dois meses. “O candidato aceita
as informações, os horários, os
valores, as bonificações, mas
ele entra na empresa e não fica
porque muitos querem começar
ganhando R$ 2 mil. Por isso a
gente acaba fazendo muitos encaminhamentos”, explica.
Essa curta permanência influencia no currículo: “A permanência na
empresa pesa em 80% na hora da
contratação”, alerta Marlene.
Os frigoríficos, o comércio, a
indústria e o setor de serviços foram
os que mais contrataram em 2019.

Mais de 4 mil pessoas foram contratadas em 2019

Limpeza de escolas

Ainda neste mês, 248 contratações deverão ocorrer via Agência do Trabalhador
pela empresa Gradin Obras e Serviços Urbanos Eireli, de Toledo, contratada pela
Prefeitura de Cascavel para fazer o serviço de limpeza das escolas. As vagas ainda
não foram abertas. A orientação é para que os candidatos que fizeram cadastro
na agência nos últimos cinco anos esperem a abertura das vagas e somente quem
ainda não tem cadastro que procure a unidade agora. Serão 240 vagas para limpeza, com salário de R$ 1.100, e oito vagas para encarregados, com salário de R$
1.431,86. Ambos terão vale-alimentação de R$ 400.

n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Fábio Donegá

Mais de 19 mil atrás do seguro-desemprego
No ano passado, 19.342 pessoas buscaram a Agência do Trabalhador de Cascavel para dar
entrada no seguro-desemprego,
porém, somente 14.301 foram
habilitadas a receber o benefício.
De acordo com a gerente da unidade em Cascavel, Marlene Crivelari, isso ocorre porque algumas
pessoas trabalharam menos de 12

meses em uma empresa, uma das
regras do seguro.
O mês de maior movimento foi
julho, quando 1.849 pessoas procuraram a agência; dessas, 1.545
foram habilitadas.
O mês de menor atendimento
foi dezembro, quando 873 pessoas
foram à agência e 706 conseguiram receber o seguro.

Novo valor

Os valores do seguro-desemprego foram
atualizados no último dia 11 em 4,48%. As
parcelas (que variam de 3 a 5) são calculadas
considerando a média salarial dos últimos
três meses anteriores à demissão. Com a
aplicação do reajuste, a parcela mínima
que pode ser recebida pelo beneficiário fica
em R$ 1.039 (contra R$ 998 em 2019) e a
máxima subiu para R$ 1.813,03 (ante o valor
anterior, de R$ R$ 1.735,29).
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Mil pessoas cultivam as
78 hortas comunitárias

Desde 2017, Cascavel conta com o
Programa Agricultura Urbana, que tem
como objetivo ocupar terrenos baldios no
perímetro urbano com hortas que são cuidadas por pessoas voluntárias da comunidade. De acordo com o gestor do Território
Cidadão, José Carlos da Costa, o Cocão,
270 famílias da cidade são responsáveis
por cuidar de 78 hortas. O número corresponde a cerca de mil pessoas.
Porém, a intenção é aumentar o número
de famílias e, consequentemente, o número
de hortas. Na última semana foi aberto um
chamamento público para selecionar quatro entidades que apresentarão o programa
para mais famílias do Município.
As famílias responsáveis pelas hortas
podem usar os alimentos na própria alimentação diária, comercializá-los ou doá-los. É o caso de Valmir Baron, que cuida
de uma horta há cinco meses no Bairro
Claudete. “Nós ainda não vendemos

Mais famílias

Hortas enriquecem alimentação diária e ainda
garantem renda extra
nada, mas sempre estamos doando para
vizinhos, para algumas pessoas da prefeitura... para nós é uma forma de manter o
lote limpo e de distrair a cabeça”.
Ele cultiva alface, feijão de vagem,
mandioca e batata-doce.

n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Fábio Donegá

Nessa terça-feira (14) mais dez famílias
foram inseridas no Programa Agricultura
Urbana na região do Jardim Aclimação,
zona oeste de Cascavel. De acordo com a
coordenadora do Instituto Colmeia - uma
das entidades associadas ao programa
-, Elaine Marchioro, as famílias foram
selecionadas em parceria com a Associação
de Moradores do Jardim Aclimação, com a
Pastoral do Migrante e com a Secretaria de
Saúde. Após o cadastro, elas recebem as
orientações necessárias.
Cada família fica responsável por um canteiro e, conforme desenvolve o trabalho,
pode receber um espaço maior para cuidar.
Há um mês Vilma de Moraes plantou
abobrinha, feijão, quiabo e batata-doce:
“A gente começou agora, mas vai ajudar,
porque tudo o que você planta você
colhe. Para mim, foi muito bom entrar no
programa e ter algo para trabalhar”.
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Boa notícia! Hemocentro
tem período atípico de doações
Janeiro é um dos meses mais
difíceis para o Hemocentro de
Cascavel, com poucos doadores,
mas neste ano o cenário tem sido
diferente. Apenas nos oito primeiros dias do ano 416 pessoas
doaram sangue, 20% a mais que
nos anos anteriores. Isso devido
a campanhas de conscientização
realizadas em dezembro.
De acordo com a assistente
social do Hemocentro de Cascavel, Eliane Vignatti Avancini, há
dias em que 90 doadores passam
pelo local.
Logo depois do Natal foi solicitado à população que doasse sangue e em uma tarde 70 pessoas
foram até o Hemocentro. “A gente
tem capacidade técnica para atender cerca de 40 pessoas de manhã
e 40 à tarde, em torno de 80,
no máximo 100 atendimentos...
como em uma só tarde vieram 70
pessoas, tivemos que dispensar
alguns doadores”.
A capacidade técnica leva em
conta o prazo de validade do sangue. “A gente coleta o sangue

total e fraciona três componentes:
plasma, que dura um ano congelado; plaqueta, que dura só cinco
dias; e hemácia, que dura de 35 a
42 dias”. Se for coletado demais,
o sangue precisa ser descartado.
Cascavel atende os 25 municípios da 10ª Regional de Saúde
e oferece supor te à 20ª Regional
de Saúde, em Toledo. Porém, as
doações estão tão altas que têm
ajudado o Hemocentro Coordenador de Curitiba.

Mensalmente, uma média de 80
pessoas se cadastra no Hemocentro de Cascavel para integrar o banco
de doação de medula óssea. Para
ser um doador é preciso ter de 18 a
55 anos, boas condições de saúde
e não ter problemas cardíacos.
O número pode parecer baixo
para uma cidade com 300 mil habitantes, mas a assistente social
Eliane Vignatti Avancini explica
que o Redome (Registro Nacional
de Doadores de Medula Óssea) tem
uma grande quantidade de doadores
cadastrados na Região Sul do País.

Existem hoje 16.234 pessoas
cadastradas como doadoras de
medula óssea em Cascavel. O
número vem sendo somado desde
2000, quando o Município passou
a cadastrar os interessados.
De acordo com Eliane, os cadastros aumentam quando familiares
fazem campanha para alguém que
precisa de doação.
Apesar da cota de 150 cadastros mensais, como a demanda é
espontânea, o Hemocentro não
deixa de atender quem tem interesse em ser doador.

ARQUIVO

Agendamento

Cascavel é a única cidade do Paraná
em que é possível agendar a doação
de sangue. Para isso, basta acessar
o site www.pia.gov.br. Os atendimentos no Hemocentro ocorrem
por ordem de chegada, mas quem
agenda tem prioridade na fila.

Doadores têm atendido aos apelos e mantido
estoques altos

Quem pode doar

Para doar sangue é preciso ter de 16 a 69 anos. Os menores de idade precisam de
autorização dos pais e um adulto deverá acompanhar a doação. Para doar até os 69
anos é preciso que a primeira doação tenha ocorrido antes dos 60 anos. Também é
preciso estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe. Pessoas que fizeram tatuagens ou colocaram piercing precisam esperar um ano para doar. Também
não podem doar as pessoas que já tiveram câncer ou hepatite.

80 doadores de medula óssea por mês

Após o cadastro, são coletados
10 mililitros de sangue e a pessoa
passa a fazer parte do Redome. O
registro é nacional e internacional.
“O Redome faz a busca no Brasil. Se
não encontrar no País, faz nos vários
bancos de doadores do mundo”.
De acordo com o Inca (Instituto
Nacional de Câncer), o transplante
de medula é um tratamento proposto
para doenças que afetam as células
do sangue como as leucemias e os
linfomas e consiste na substituição de
uma medula óssea doente ou deficitária por células normais de medula.

VARIEDADES

CASCAVEL, 15 DE JANEIRO DE 2020

Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem
Libra

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião
Peixes

Você está mais impulsivo do que o habitual. Evite
esportes radicais e discussões tempestuosas. Você
está mais à vontade consigo mesmo e vai ser melhor
em ouvir as suas necessidades. Você precisa beber
mais líquido e ter uma dieta mais leve.
Suas novas ideias lhe trarão sucesso. Só não coloque
a carroça na frente dos bois que tudo vai correr bem.
Seu estômago está um pouco delicado no momento,
então tenha cuidado com o que come!

Você vai estar muito propenso a olhar profundamente
para o seu interior e isso irá permitir que você canalize
sua energia de forma construtiva. Você tem menos
energia física neste momento, mas isso vai passar.

BANCO
BANCO

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

Depósito
de armas
de fogo
53
24

Solução
Solução

H

Concentre-se em estabilidade e em autoconfiança
hoje, consolidando as coisas especialmente no
aspecto familiar. Sua impaciência para sair da rotina
o está deixando imprudente. Trate suas articulações
com cuidado.

A pessoa
que desculpa os
erros de
Ora
(?): locução
outra
interjetiva de irritação
(?)
A origem da
bubônica,
palavra "níquel"
doença
Pranchas
do salto
ornamental

EL

Você estará mais à vontade na empresa e é hora
de cuidar corretamente do seu relacionamento. Você
precisa cuidar de si mesmo e compensar o período
de negligência. Cuide da sua dieta para fazer alguns
ajustes.

"Novo",
em "neologismo"

"(?) É Lá
Carioca",
(?) Florinclássico
da: a mãe
da MPB
do Quico
Arrastar,
Tipo
Marsupial
em inglês
típico da
sanguíneo
Mano
Austrália
raro
(bras.)
Voz caracAmido
Árvore
terística
para
nordestina
que
orna
do pinto
engrossar
ruas
(pl.)
pudim
Rio
(?) Turing,
Colocar;
Bolsa, em
italiano
matedepositar
inglês
mático
(?) sabor:
Locução
Roupa de
britânico
insípido
(abrev.)
chuva
Construíram
Rita (?),
Metal de
Chichén
cantora
moedas
Itzá, no
brasileira
(símbolo)
México

AO
NT

Seu estado de espírito permite que você fique acima
dos problemas e esse distanciamento vai ajudar
você a encontrar soluções. O impulso de energia
que aguarda por você vai encontrar uma expressão
para iniciar um projeto importante.

Sobra nas
feiras
livres
(bras.)

Para
Negro;
(pop.)
escuro
Antecede
O dedo
da
o "R"
aliança

Matador
de (?):
pistoleiro

O
RA
OL
T
S

O clima é construtivo e gratificante no aspecto emocional e a sorte está com você para o estabelecimento de novos contatos. Você está desperdiçando
tempo demais com assuntos triviais e isso o está
desgastando. Você não precisa olhar muito longe
para ver porque está cansado.

(?)
entre
Contrato
nós:vínculo
em
de
segredo
com o
clube
Sigilo (?),
(fut.)
garantia
de
Aquela
paraísos
coisa
fiscais

Nome
Mistura
de da
letra "F"
pó de vidro
(?) Gore,
com cola
político
Escassa

A
Q

A união faz a força e você vai descobrir isso. É hora
de buscar apoio confiável. Deixe de lado formas negativas de pensamento. Isso lhe permitirá recarregar
as baterias e se concentrar no que você realmente
gosta em geral.

RE

O clima é construtivo e gratificante no aspecto emocional e a sorte está com você para o estabelecimento
de novos contatos. Você está desperdiçando tempo
demais com assuntos triviais e isso o está desgastando. Você não precisa olhar muito longe para ver
porque está cansado.

F A
PT
ER O M A N C E
U F R A G A R
I NR AE B TO OT ME
L I PC
CA O RP OA
M
TS A A R I C EN L E
A
O
M
A UR LA AN TH SA
H
OO RR
E OD RO AR
C R E
O R I
S E
E UF SE
S
C E R O L
P R A
E L A
T R O
A L I
U I L O
A L
I A
D R A G
M R
S A G U
A R I O
R I
A
P
B A G
A R N O
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I O L
T E
M P O LA I N S

Você tende a se esquivar das verdades físicas e das
restrições administrativas. Este não é o momento
de lidar com isso. O aumento de energia poderia
transformar a irritabilidade, especialmente se você
não mudar certos maus hábitos.
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Sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil e o
favor será devolvido. Você vai acabar tendo algumas
conversas muito positivas, o que lhe trará o ânimo que
você sentia que faltava.

www.coquetel.com.br
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Não faça tempestade em copo d’água. Se você acha que
não há nada que possa fazer para encontrar uma solução,
está enganado. Você precisa fugir do cotidiano e se concentrar em uma atividade artística ou algo que lhe interesse.
Esta seria a melhor maneira de recarregar suas energias.
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PALAVRAS CRUZADAS
DIRETAS
Duas formas narrati- "Casa" do
(?) vencidas: direito Mesquita, igreja e sinagoga

3/bag — zen. 4/sagu — spot. 5/peste. 9/naufragar. 15/patinho e lagarto.
2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.

horóscopo

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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PEC: Foragido desde
2017 é recapturado

Um detento da PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) que
fugiu durante a rebelião registrada em novembro de 2017 foi
recapturado na tarde de ontem
(14) quando ia para Curitiba.
De acordo com a Polícia Civil, após
denúncia de que um foragido da PEC
estaria indo para Curitiba em um Spin,
investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) foram até o posto
da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na
BR-277, onde o veículo foi abordado
e o fugitivo foi preso.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

00
01
00
02
02

Contra ele havia dois mandados
de prisão, um por roubo expedido
pela VEP (Vara de Execuções Penais)
de Cascavel e um por receptação,

expedido pela 3ª Vara Criminal.
O preso foi encaminhado à
Cadeia Pública de Cascavel e está
à disposição da Justiça.

Desaparecida

A Polícia Civil de Cascavel, por meio do
SIC (Setor de Investigação e Capturas),
apura o desaparecimento da adolescente
Indianara de Oliveira, de 15 anos. Ela mora no
Bairro Santa Cruz, zona oeste de Cascavel, e
desapareceu na última segunda-feira (13).
A mãe procurou a polícia e relatou que a
menina ia com ela e um irmão a uma unidade
de saúde, mas que no trajeto acabou se
distanciando deles e não foi mais vista.
Quem tiver informações sobre o paradeiro da
adolescente pode entrar em contato de forma
anônima pelos telefones 190, 197 e 153.

MAIS DO QUE UM NOVO
GOVERNO, UM NOVO
JEITO DE GOVERNAR.
Ampliação do Aeroporto de Foz do Iguaçu –
É mais conforto para os passageiros e
desenvolvimento para a região
Leilão portuário no Porto de Paranaguá –
É modernização e ampliação da estrutura
portuária para incentivar o aumento das exportações
e facilitar o escoamento da produção
Novas Unidades Habitacionais – É uma vida
com mais dignidade – Mais de 24 mil unidades
entregues (Faixa 1 + FGTS)

Saiba mais:
gov.br/aquiebrasil
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FC Cascavel duela com a
equipe que mais enfrentou

FC CASCAVEL

O Paranaense de Futebol 2020
será aberto neste fim de semana,
com uma par tida no sábado (18),
União x Athletico, e outras cinco no
domingo (19). Para o FC Cascavel,
às 16h, no Couto Pereira, o desafio na primeira rodada será contra
o Coritiba, equipe que mais vezes
enfrentou desde a ascensão à elite
do campeonato, em 2015.
De lá para cá foram dez confrontos, média de dois por ano. O
mais emblemático deles ocorreu
no campeonato passado, quando
empataram sem gols na semifinal da Taça Barcímio Sicupira
Júnior e o Coxa avançou nos
pênaltis, diante de 11.501 pessoas no Estádio Olímpico.
No ano anterior, em 2018, a Serpente Aurinegra havia conquistado
sua primeira e única vitória sobre o
rival. Foi por 2 a 1, em casa, pela
última rodada da Taça Caio Júnior.
No histórico geral, são sete vitórias do Coritiba, uma do FC Cascavel
e dois empates. O detalhe é que as
duas igualdades ocorreram no Estádio
Olímpico, por 0 a 0. No Couto Pereira,

em cinco jogos, o time cascavelense
marcou apenas um gol, na derrota por
3 a 1 no primeiro confronto da história, em 2015. No total, nos dez
jogos entre as duas equipes, o Coritiba marcou 24 gols, enquanto o FC
Cascavel balançou as redes adversárias apenas quatro vezes.
MELHOR MOMENTO
PARA VENCER?
Largar com vitória no Campeonato Paranaense é o objetivo das 12
equipes par ticipantes, mas para o
FC Cascavel, vencer o Coritiba no
Couto Pereira será uma façanha
que renderá louros nas rodadas
seguintes da competição.
“Sabemos das dificuldades que
vamos enfrentar, ainda mais no
Couto Pereira, e a principal é o time,
que é muito qualificado, vem se
reestruturando, voltou para a Séria
A do Brasileiro e contratou cinco ou
seis atletas que estavam em equipes da Série A, mas nós também
temos ambições e pra que possamos levar a frente e bater as metas,
chegar aos objetivos que traçamos

na pré-temporada, esse jogo é importantíssimo. Sempre comento com os
jogadores que esse jogo nos condiciona ao seguinte. O Paranaense é
curto, então, quem iniciar bem leva
vantagem, e essa é nossa intenção”, diz o técnico Marcelo Caranhato, cascavelense de 42 anos
que fará sua estreia na equipe e
à frente de um time de sua cidade
natal no Estadual, após ter comandado o Cianor te em 2017 e 2018.
Aliás, o treinador tem duas vitórias
sobre o Coritiba no currículo enquanto
comandava o Leão do Vale. O segredo
para um novo triunfo, segundo ele, é
errar menos que o rival.
“Estamos nos preparando, realizando os ajustes finais nesta
semana para fazer bom jogo, equilibrado, e para entender que em jogos
grandes como esse não pode errar,
ou a ter margem erro menor. Obviamente que temos que nos expor,
pensar grande e estar mentalmente
muito for te, porque vai nos exigir
tudo das questões física, tática, individual e mental para que possamos
ter resultado positivo”.
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Cascavel CR nunca
venceu o Operário
FÁBIO DONEGÁ

Elenco do
Cascavel CR
para 2020
O Paranaense de Futebol 2020
começa neste sábado (18) como
um novo desafio para o Cascavel
CR, que, no dia seguinte, às 16h,
iniciará sua participação em Ponta
Grossa diante de um adversário que
nunca venceu, o Operário.
Mais do que isso, a Serpente Tricolor, em seu segundo ano seguido
na elite do Estadual, iniciará uma
jornada em busca de pontos inéditos em mais uma temporada na
qual a meta principal é se manter
na primeira divisão.
É que nas duas rodadas seguintes, também enfrentará adversários que nunca conseguiu vencer, o
Paraná Clube, na estreia em casa
(quinta-feira, dia 23), e o FC Cascavel (domingo, dia 26).
Contra o adversário deste fim de
semana, foram nove jogos oficiais apenas, com sete vitórias do Fantasma e
um empate. A igualdade, aliás, foi no
Estádio Germano Krüger, por 2 a 2, no
campeonato de 2010, ano do primeiro
confronto entre as equipes.
Desta vez, o Cascavel CR encontrará o local e o rival em condições
bastante diferentes daquela de dez
anos atrás. Concorrente da Serpente
na Segundona do Paranaense em
2017 e 2018, ano em que decidiram o título, o Operário teve a maior
impulsão em sua centenária história no futebol nacional nas últimas

temporadas. Conquistou os títulos da Série D (2017) e da Série
C (2018) do Brasileiro, e ficou no
quase para chegar à Série A na Série
B do ano passado. Com isso, saltou
de cerca de 1.500 sócios-torcedores
no início de 2017 para quase 10 mil
no fim do ano passado, praticamente
a capacidade liberada do estádio.

Assim, sem figurar entre os favoritos no campeonato, o Cascavel Clube
Recreativo disputará cada partida
como uma decisão para permanecer
na elite, assim como foi em 2019,
quando quase abriu mão das disputas por dificuldades financeiras, mas
chegou à última rodada com chance
de chegar à semifinal da 2ª Taça.

Técnico português “à la Jorge Jesus”?
O futebol brasileiro viveu uma
revolução no ano passado, com
a chegada de Jorge Jesus ao Flamengo. O estilo de jogo da equipe,
que passou a buscar o gol intensamente ao invés de priorizar a
defesa e jogar “por uma bola”, como
parece ser tradição aos treinadores
brasileiros, gerou inúmeras discussões em “mesas redondas” do
esporte. Este ano, o Cascavel CR
conta com um treinador português,
Luís Miguel, que não foge do estilo
de jogo do conterrâneo comandante do Rubro-Negro carioca.
“A equipe tem que jogar sempre para ganhar, pois quem joga
para empatar perde. Logicamente
que sabemos que é preciso ter
equilíbrio, que não podemos nos
expor muito, mas também que
temos que ter posse de bola e
agredir no campo deles, porque
enquanto mais longe estiverem
da nossa trave, mas longe eles

estarão de fazer o gol, e é isso
que temos que trabalhar. Os
jogadores ainda estão entendendo isso aos poucos, e para
este início de campeonato ainda
não estaremos no ápice, mas no
decorrer da competição os atletas já terão entendido tudo que a
comissão quer”, explica Miguel.
O treinador diz saber que esta
opção de jogo é arriscada, mas que
todos os jogadores têm consciência disso e de suas funções em
campo para o sucesso da estratégia: “Entre o goleiro correr risco e
dar um chutão, por exemplo, que
dê um chutão, mas hoje o goleiro
tem que estar preparado para sair
jogando, com passe certo. Em muitas equipes, muitas vezes é o goleiro
quem faz o lançamento. Nesse caso,
tem que ser bola colocada, chutão
com direção. Isso é trabalhado no
dia a dia e atualmente já faz parte
da profissão de goleiro”.
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Paranaense
começa com
decisões a
cada rodada

AÚCHO 2020

PARANAENSE 2020
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Brasil de Pelotas

Esportivo

São José

SÁBADO (29/2)
x
Juventude
19h
Grêmio
DOMINGO (1º/3)
x
São Luiz
16h
Esportivo
x
Internacional
16h
Caxias
x
Pelotas
17h
Aimoré
x
Ypiranga
18h
São José
Com uma fórmula de
disputa
SEGUNDA-FEIRA (2/3)
diferenciada
em
relação
aos
dois
x
N. Hamburgo
17h
B. de Pelotas

**
*
*
*
*

*
*
*
*

17h
16h
16h
16h
18h
18h

7ª RODADA
SÁBADO (15/2)

**

**
**
Toledo *x* Cianorte
Coritiba *x* FC Cascavel
Operário *x* Cascavel CR

17h

19h30
20h
20h
20h
19h30
20h

QUARTA-FEIRA (22/1)
Londrina
x
Cianorte

**
*x* Operário
Athletico *x* PSTC
Toledo *x* União

FC Cascavel

QUINTA-FEIRA (23/1)
Cascavel CR
x
Paraná
Coritiba
x
Rio Branco

**
**

16h

SÁBADO (25/1)
Athletico-PR
x
Londrina
DOMINGO (26/1)
Cianorte
x
União Beltrão

16h

FC Cascavel

16h
16h
18h

**

**
*x* Cascavel CR
Operário *x* Rio Branco
PSTC *x* Toledo
Paraná *x* Coritiba
4ª RODADA

19h30
20h
20h
20h
19h30

QUARTA-FEIRA (29/1)
Toledo
x
Londrina

*
*
*
*

*
*
*
*

Coritiba
x
Operário
União
x
PSTC
Rio Branco
x
Cascavel CR
Quinta-feira (30/1)
Paraná
x
FC Cascavel

20h

SEXTA-FEIRA (21/2)
x
Cianorte
Coritiba

16h
16h
17h
17h
19h

SÁBADO (22/2)
x
Toledo
FC Cascavel
x
Operário
União
x
Cascavel CR
Athletico
x
Paraná
PSTC
x
Rio Branco
Londrina

Cianorte

16h

DOMINGO (2/2)
Operário
x
Cianorte

5ª RODADA

16h
16h
16h
16h
18h

**
*x* Coritiba
*x* FC Cascavel
Rio Branco *x* União
Cascavel CR *x* Toledo
Athletico *x* Paraná
Londrina
PSTC

6ª RODADA
17h
19h
16h
16h
16h
18h

SÁBADO (8/2)
Paraná
x
Cianorte
Londrina
x
Cascavel CR
DOMINGO (9/2)
Toledo
x
Rio Branco

**
**

**
*x* Athletico
*x* PSTC
Coritiba *x* União

FC Cascavel
Operário

Cianorte

8ª RODADA

**
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

9ª RODADA
16h
16h
16h
16h
17h
18h

DOMINGO (1º/3)
x
FC Cascavel
Cianorte
x
PSTC
Rio Branco
x
União
Cascavel CR
x
Athletico
Operário
x
Coritiba
Toledo
x
Londrina
Paraná

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

10ª RODADA
16h
17h
16h
16h
16h
18h

**
*x* Athletico

20h

*x* Toledo

DOMINGO (16/2)
x
Londrina
União

16h
16h
18h

3ª RODADA
17h

Athletico

**
*x* PSTC
Cascavel CR *x* Coritiba
Rio Branco *x* FC Cascavel
Paraná *x* Operário

16h
16h

2ª RODADA

**

últimos anos, o Campeonato Para2ª RODADA
naense de Futebol
2020 começa
SÁBADO (7/3)
neste fim de semana
(18 e 19 de
19h
Internacional *x* B. de Pelotas
janeiro) com as
12
principais
equiDOMINGO (8/3)
pes
do
Estado
em
busca
do
título
16h
Pelotas *x* Grêmio
*competição.
x* São José
17h 106ª edição
Juventudeda
da
17hDiferentemente
São Luiz *x*
dasCaxias
disputas
17h Novo Hamburgo *x* Esportivo
em
duas
taças,
como
foi
em
2018
17h
Ypiranga *x* Aimoré
e 2019, o Estadual deste ano terá
3ª RODADA
na primeira fase
todas as equipes
SÁBADO
se enfrentando
em(14/3)
turno único,
18h30
Aimoré *x* Juventude
com as oito DOMINGO
melhores
seguindo às
(15/3)
quartas
deEsportivo
final e*as
duas
últimas
x*
Pelotas
16h
amargando
o rebaixamento.
*x* Ypiranga
17h
B. de Pelotas
x* N.
Hamburgo
17hNa última
Caxias
vez*que
teve
esse
A CONFIRMAR
formato, o oitavo
colocado da
Grêmio *x* São Luiz
primeira São
fase
avançou
aos pla*x* Internacional
José
yof fs com 11 pontos, com três
RODADA
vitórias e dois4ª empates,
enquanto
SÁBADO (21/3)
os rebaixados não somaram mais
16h30
Juventude *x* Caxias
que
oitoInternacional
pontos, ou
seja,
não con*x*
Grêmio
19h
seguiram mais
que duas
DOMINGO
(22/3) vitórias
*x* B. de Pelotas
16h
Pelotas
durante
toda
a competição.
*x* em
Esportivo
17hNo ano
Ypiranga
anterior,
2016,
17h
São Luiz *x* São José
também
com
o
formato
de
dis17h Novo Hamburgo *x* Aimoré
puta deste ano, o oitavo colocado
5ª RODADA
somou 12 pontos,
mas com o difeQUARTA-FEIRA
(25/3)
rencial que um dos rebaixados
che19h15 B. de Pelotas *x* Juventude
gou
a
11
pontos.
20h
Aimoré *x* São Luiz
essas
*x*contas
Pelotas que
20hSão com
Caxias
Ypiranga
21h30
Grêmio *x*
equipes
traçaram
seu
planeja*
x
*
Internacional
21h30
Esportivo
mento para o Paranaense 2020,
QUINTA-FEIRA (26/3)
mas
cientes
de que o futebol não é
19h
São José *x* Novo Hamburgo
uma ciência exata e que os núme6ª RODADA
ros podem mudar.
QUARTA-FEIRA
(1º/4)
Por isso,
cada rodada
será uma
21h30 Novo Hamburgo *x* Grêmio
decisão, ainda mais porque a com21h30
Internacional *x* Aimoré
petição
será
cur*
ta,x*
com
São metade
José
21h30
Pelotas
dela
mês –
* B.um
de Pelotas
21h30 desenvolvida
São Luiz *xem
*x*
Caxias
21h30 das 11
Ypiranga
sete
rodadas
ocorrerão
até
*x* Esportivo
o21h30
dia 16 Juventude
de fevereiro.

1ª RODADA
SÁBADO (18/1)
x
Athletico
União
DOMINGO (19/1)
x
Paraná
Rio Branco
Londrina
x
PSTC

SÁBADO (7/3)
x
Cianorte
Cascavel CR
Paraná
x
União
x
Coritiba
PSTC
Operário
x
Toledo
x
Londrina
FC Cascavel
Athletico
x
Rio Branco

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

11ª RODADA
16h
16h
16h
16h
16h
16h

DOMINGO (15/3)
x
Operário
Londrina
x
Paraná
Toledo
x
FC Cascavel
União
x
Cascavel CR
PSTC
x
Rio Branco
Cianorte
x
Athletico
Coritiba

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

QUARTAS DE FINAL
22 de março (ida)
1º de abril (volta)

SEMIFINAIS
5 de abril (ida)
12 de abril (volta)

FINAL

19 de abril (ida)
26 de abril (volta)

