Investimentos na educação
somarão R$ 330 mi neste ano
CASCAVEL

“A educação tem que ser tratada com paixão”, declarou o prefeito Leonaldo Paranhos,
ao informar que, neste ano, a rede municipal de educação de Cascavel somará R$ 330
milhões em investimentos, valor 52% maior que o registrado em 2017. “É muito? Não, é o
CASCAVEL
mínimo que deve ser feito porque a educação tem que ser prioridade”, acrescentou.
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Apoio e
gratidão

Um projeto criativo e colorido
leva carinho e gratidão aos
servidores que atuam na
UPA Veneza, em Cascavel.
Jovens em tratamentos
psíquicos gravaram imagens
e mensagens de otimismo,
perseverança, força, equipe,
acolhimento e apoio nas
paredes e nos muros da
unidade de saúde, num
mútuo trabalho de ajuda.
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Reta final: Câmara aprova
transição de servidores da
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Chuva chega à região e
estiagem deve dar trégua
de ao menos uma semana
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Após avaliação médica,
novo ala já treina com o
elenco do Cascavel Futsal

ultrapassou a marca
de 20 milhões de casos
do novo coronavírus,
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Opinião

as relações com o aprender, com o conhecimento, com a tecnologia. Isso não
significa que as crianças estão aprendendo menos ou mais: estão aprendendo
diferente. E aprendendo além dos conteúdos elencados no currículo.
Ter claro que esse é um momento de aprendizagem, ainda que as
crianças estejam fora da escola, e que aprender vai além dos conteúdos
curriculares, nos ajuda a perceber que esse não é um tempo perdido. É
um tempo diferente e precioso. Por isso, precisamos vivenciá-lo de forma
serena, procurando criar memórias afetivas e positivas para as crianças - e
para nós, adultos, também.
Cozinhar juntos, ouvir músicas, cuidar de plantas, dividir afazeres da
casa, pintar, ler. São atividades que nos aproximam e podem ser inseridas
na rotina, tanto para pais que estão saindo de casa para trabalhar como
para os pais que estão em teletrabalho.
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16 da escolha do livro e os pais contarem a história
antes de dormir, após o almoço, durante a tarde, enfim, no período do
dia em que a rotina familiar e de trabalho permitir. A literatura fortalece o
ser, permite o autoconhecimento, o respeito ao próximo, a compreensão
do meio em que se vive, o desenvolvimento da criatividade, a ampliação
do vocabulário. E mais: o encontro do texto com o leitor e com o ouvinte.
Estamos vivenciando uma experiência única, que propicia uma forma
diferente de aprender e de ir além dos conteúdos. As crianças não estão
perdendo, mas ganhando outras possibilidades de convivência, de conteúdo, de conhecer o mundo. A alfabetização acontecerá, o aprender também. De outro modo, com outros matizes. E pais e escola, juntos, estão
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25 e ganhando horizontes.
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Reta final: Câmara aprova
transição de servidores da
Cettrans para a Transitar
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Giro Político

politica@jhoje.com.br

Homenagem e reconhecimento

O governador Ratinho Junior esteve em Cascavel na segunda, reuniu
uma galera pra foto para anunciar o início das obras do Trevo Cataratas
(coisa boa em tempos de pré-campanha eleitoral) e voltou para
a capital com homenagem. A Câmara Municipal aprovou Voto de
Louvor e Congratulação. Segundo o autor da proposta, presidente
Alécio Espínola (PSC), a homenagem se deve ao esforço de Ratinho ao
garantir o início das obras do Trevo Cataratas.

União de forças
PROPOSTA foi aprovada em duas sessões extraordinárias
Os vereadores de Cascavel aprovaram ontem (11),
em duas sessões extraordinárias, o Projeto de Lei
82/2020, que autoriza a
transposição do regime celetista dos empregos públicos
da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transpor te e
Trânsito) para o regime estatutário na Transitar (Autarquia
Municipal de Mobilidade,
Trânsito e Cidadania). Esse é
um dos últimos passos para
encerrar o processo de transição. O prazo para a liquidação
termina no fim deste mês.
Os funcionários da Cettrans foram contratados por
concurso público, porém seu
regime de trabalho é regido
pela CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho) e não pelo
regime de trabalho estatutário, como a maior parte dos
servidores do Município.
A administração estima
que 204 empregados públicos serão transferidos para
a estrutura da Transitar. Para
o aproveitamento e o enquadramento dos trabalhadores,
serão obser vadas a correspondência de atribuições e
os requisitos de acesso entre
o emprego anterior e o cargo
da Transitar; a contagem de
tempo de efetivo serviço anteriormente prestado à Cettrans
para fins de concessão de
férias, 13º salário, licença-prêmio e aposentadoria e ainda
a irredutibilidade salarial. Os

funcionários irão para a Transitar com as atribuições e a
carga horária originárias do
edital do concurso público
para o qual foram aprovados.
Eles poderão optar pela
transposição para o novo
regime ou aderir à rescisão
por acordo ou culpa recíproca, quando empregado e
empregador concordam a respeito da causa da demissão. A
mudança deve gerar uma redução de 21% na folha de pagamento na Autarquia, devido
à diminuição dos encargos
trabalhistas e pela baixa dos
empregados que não puderem
ser absorvidos pelo Regime
Estatutário ou que não optarem pela mudança.
EXTINÇÃO DA CETTRANS
A primeira medida tomada
para a extinção da Cettrans foi a
aprovação em 2017 da reforma
administrativa municipal, que
previa 12 meses para a extinção
da companhia. Em agosto de
2019, a Câmara aprovou o Projeto de Lei 57/2019, que previa
a efetiva extinção e liquidação da
Cettrans e a criação da Transitar,
com personalidade jurídica de
direito público, autonomia técnica, autonomia administrativa
e financeira, patrimônio e receita
próprios, constituída como unidade da administração indireta
do Município de Cascavel.
O principal argumento
para a mudança é a questão
financeira.

Em seu discurso, o prefeito
Leonaldo Paranhos
enalteceu a união de
forças de políticos e da
sociedade organizada:
“Cascavel vive uma
grande expectativa por
causa da importância
dessa obra, uma luta de
gerações em nome da
solução para um gargalo
de desenvolvimento. É
uma obra que vai mudar
o oeste do Paraná porque
Cascavel é um corredor
da produção do Paraná,
Mato Grosso do Sul e do
Paraguai”, afirmou.

E as aulas?

Parabéns!

Os vereadores não pouparam
elogios ontem a Simone Soares,
presidente e liquidante da
Cettrans. Todos repetiam que
a forma com que ela vem
conduzindo o processo, desde que
assumiu a função após a saída do
economista Vander Piaia, levou
paz ao ambiente de tensão e
guerra constante.

Dois lados

A divisão entre oposição e situação
está cada vez mais evidente na
Câmara de Cascavel. Um fala A
outro já pede “me concede a
parte” para falar B.

Ironia

O vereador Serginho
Ribeiro subiu o tom ontem,
durante sessão na Câmara,
para cobrar uma ação para
agilizar a volta das aulas
da rede privada. Ele pediu
uma reunião do Executivo,
a Secretaria de Educação e
o sindicato que representa
as escolas particulares.
“A falência das escolas
privadas será o caos da
rede pública. Tem vaga pra
todo o mundo?”, indagou,
referindo-se à migração de
estudantes da rede privada
para a pública.

Com seu jeito sarcástico de falar e
criticar, o vereador Jorge Bocasanta
pegou pesado ontem com Celso
Dal Molin: “Quando vier me pedir
pra atender algum paciente teu
vou falar pra você procurar a saúde
ótima que você está falando... Não
venha me pedir receita nem cirurgia
do SUS”, disse Boca, ao contestar
discurso do colega que enaltecia os
investimentos na saúde de Cascavel.

Sem paciência

E, em uma rara vez, Alécio perdeu
a paciência com as ironias de
Bocasanta e pediu para ele se ater
ao projeto “porque aqui não é circo”.

Novo Cmei

Será inaugurado nesta quarta (12), às 9h, o mais novo Cmei
(Centro Municipal de Educação Infantil) de Cascavel. Trata-se do
Cmei Sueli Maria Cozer Bloot, que fica no Conjunto Terra Nova
e terá capacidade para atender mais de 200 alunos entre turmas
de Berçário, Maternal I e Maternal II. Na ocasião, também será
assinada a autorização para licitação das obras de revitalização da
Escola Municipal Edison Pietrobeli - Caic II e do Cmei Espaço e Vida.
O prefeito Paranhos corre contra o tempo, pois a partir de sábado o
calendário eleitoral veda sua participação em eventos públicos.
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Obras no Trevo Cataratas
devem começar ainda este mês

Em poucos dias terá início uma
das obras mais aguardadas de Cascavel e região. O Trevo Cataratas
será reformulado, com direito a um
viaduto, para garantir maior fluidez
e segurança no principal entroncamento rodoviário do Sul do País,
ligando as BRs 277, 369 e 467.
A ordem de serviço foi assinada
na última segunda (10) pelo governador Ratinho Junior. O local vai
se chamar Alsir Pelissaro, ex-presidente da Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transpor te e
Trânsito) que morreu em outubro
do ano passado em decorrência de
um câncer. Ratinho Junior lembrou
da amizade com Pelissaro e disse
se tratar de uma justa homenagem.
“O Alsir foi um dos homens
mais puros que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida e
gostava de mim de verdade, torcia
muito por mim e era uma das pessoas mais respeitadas aqui, em
Cascavel”, enfatizou.
O prefeito Leonaldo Paranhos
destacou que Pelissaro sempre foi
uma voz em defesa do novo trevo:
“O Alsir não falava em novo trevo só
porque ele passava aqui, mas porque Alsir era uma pessoa sensível”.
Elisabeth Pelissaro Fonseca, irmã
de Pelissaro, disse que a emoção
era grande e lembrou que cresceu
no entorno do trevo ao lado do irmão.
“A gente ficou muito impressionada ver
o nome do nosso irmão numa placa,
numa obra tão importante. Para nós, é
emocionante mesmo, estou bem feliz”.
“Eu estou até extasiada... pensar como ele estaria vendo isso
como estou vendo, sendo honrado como ele foi. Todos os amigos aqui falando superbem dele
e com saudade... Estou muito
emocionada”, frisou Elisângela,
outra irmã de Pelissaro.

GILSON ABREU/AEN

TREVO recebe diariamente cerca de 45 mil veículos

Novo traçado

A reconfiguração do Trevo Cataratas será uma das maiores obras de engenharia do
País em execução atualmente e irá resolver um dos grandes gargalos do Paraná. Pelo
local, trafegam aproximadamente 45 mil veículos diariamente em um dos maiores
entrocamentos rodoviários do País e que liga a diferentes regiões brasileiras. Estão
sendo investidos R$ 82 milhões na obra, que tem prazo de dois anos para conclusão.
Os recursos são provenientes de um acordo de leniência proposto pelo MPF (Ministério Público Federal) firmado entre a Ecocataratas, que administra a rodovia, a Justiça e
o governo Paraná.A intervenção no local será feita por etapas para causar os menores
transtornos possíveis. As vias marginais serão as primeiras a serem construídas para
uma melhor fluidez do trânsito. “É um momento especial não só para Cascavel, mas
para todo o Paraná. Será colocado um ponto final num dos maiores gargalos do País”,
disse o secretário de Infraestrutura Logística do Paraná, Sandro Alex.

Estratégia

Para impactar o mínimo possível no trânsito e nas áreas próximas, a intervenção será
feita em duas etapas. Inicialmente, serão construídas as vias marginais para que o
trânsito possa fluir durante a execução da obra. Depois, ao longo da segunda fase,
esses desvios servirão de ponto principal, permitindo o desligamento dos semáforos
que funcionam atualmente no local. O governador Ratinho Junior ressaltou, ainda, que
a concessionária tem um cronograma a ser executado e já existe uma tratativa com
o Ministério da Infraestrutura para que, em caso de atraso, o Trevo Cataratas siga em
obras após o fim da atual concessão, em novembro de 2021. “Ou seja, não há risco
de essa obra não ser entregue”, assegurou. Diretor-superintendente da Ecocataratas,
Silvio Caldas informou que os projetos técnicos estão aprovados e que restam apenas
alguns pontos de ordem orçamentária, mas garantiu que a obra começa ainda em
agosto. O contrato não prevê possibilidade de aditivo de valor e Silvio garante que não
deve haver surpresas que aumentem o custo previsto.

LOCAL
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Aeroporto entra na reta final

A construção do Aeroporto Coronel Adalberto Mendes da Silva, em
Cascavel, está 100% concluída, de
acordo com a prefeitura, aguardando
apenas as liberações por parte da
Anac (Agência Nacional de Aviação
Civil) e da Aeronáutica para que o
terminal possa começar a operar.
Em visita ao local, o governador Carlos Massa Ratinho Junior
vistoriou as obras de modernização do aeroporto e enalteceu: “É
uma obra estruturante que traz
mais investimentos para o Paraná.
Cascavel merecia um aeroporto de
primeiro nível”.
A previsão é de que em setembro
haja a migração do antigo para o novo
ponto de embarque e desembarque.
O aeroporto de Cascavel tem
voos com destino a Curitiba, Guarulhos (SP), Campinas (SP) e Porto Alegre, em operações das companhias
Gol e Azul (inicia mês que vem). “É
o momento de prestar contas de
um grande presente para Cascavel,
que saiu do papel com a ajuda do
Governo do Estado”, ressaltou o prefeito Leonaldo Paranhos.

Investimentos

A obra envolveu mais de dez contratos e investimento de cerca de
R$ 40 milhões. O governo do Estado
participou disponibilizando recursos
do SFM (Sistema de Financiamento
aos Municípios), administrado pelo
Paranacidade e pela Fomento Paraná.
Foram R$ 8 milhões para a construção do novo terminal de embarque
e desembarque e mais R$ 3 milhões
para a compra de mobiliário. Complementam também verbas a fundo
perdido (R$ 2,3 milhões), da Itaipu
Binacional (R$ 4 milhões) e municipal.
Apenas o prédio principal do Terminal
de Passageiros Octacílio Mion custou
cerca de R$ 19 milhões. A estimativa
é de que o espaço receba a circulação diária de até 1.200 pessoas,
atingindo a marca de mais 400 mil
passageiros por ano. Até por isso,
já há estudos para uma ampliação,
com a construção do terminal 2.

Gilson Abreu/AEN

AO lado de Paranhos, governador enalteceu obra: “Cascavel merecia um aeroporto de primeiro nível”

Intervenção

A intervenção completa englobou a revitalização e a duplicação de 2,2 quilômetros
da Avenida Itelo Webber com novo sistema de iluminação, cerca, estacionamento
para 398 automóveis, sistema de drenagem da água da chuva do sítio aeroportuário, novo pátio de estacionamento das aeronaves, iluminação em LED, novo terminal de passageiros com cinco portões e dois pavimentos, dois fingers; mobiliário
aeroportuário, equipamentos de informática e novas esteiras; deslocamento dos
nove hangares particulares para uma nova área dentro da faixa de segurança; e
demolição da estrutura atual, construída nos anos 70.

Azul volta a operar

Com voos diários para Viracopos, em Campinas, Cascavel voltará a receber aeronaves da Azul a partir de setembro. Os voos serão de segunda a sexta.
Com a reabertura de Cascavel, a Azul amplia a cobertura pelo modal aéreo no
Paraná. A cidade será a quinta base operada pela Azul no Estado - as outras são
Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e a capital, Curitiba. Em setembro, a Azul também retoma as operações nas cidades de Carajás (PA), Imperatriz (MA), Barreiras
(BA) e Rio Verde (GO), subindo para 407 voos diários para 88 destinos no Brasil e
no exterior. A malha planejada para o próximo mês alcança 45% da capacidade
operada pela empresa antes da pandemia.Seguindo os protocolos e as medidas
de higiene estabelecidos pela empresa desde o início da pandemia, os novos voos
já estão sendo comercializados em todos os canais oficiais da Azul.

Confira como fica a malha para Cascavel:
Campinas (VCP) - Cascavel (CAC)
Origem.....................Saída..........Destino............ Chegada....................Frequência
Campinas...................13h25.........Cascavel.............14h50................ Segunda a sexta
Cascavel.....................15h35.........Campinas...........16h55................ Segunda a sexta
OBS: Reabertura de base a partir de 14 de setembro
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Jardim Veneza: Regularizado
Loteamento Wilson Gonçalves
Mais 181 contratos de compra e
vendas foram assinados pela Cohavel (Companhia de Habitação de
Cascavel) e as famílias que viviam
em áreas irregulares. Desta vez, os
beneficiados são os moradores do
Loteamento Wilson Gonçalves, que
foram realocados no espaço localizado no Jardim Veneza.
São famílias da antiga área
ocupada no Jardim Gramado, que
envolveu um longo processo de
desocupação na Justiça até ocorrer
a transferência para o loteamento,
oficializado na noite de ontem.
O prefeito Leonaldo Paranhos
lembrou os mais de 20 anos de luta,
sonhos, expectativas e esperança das
181 famílias que tiveram as áreas
regularizadas. “Deus nos deu a oportunidade de resolver isso definitivamente. Nós estamos entregando
aqui o documento do lote, da propriedade. A partir desse momento,
podem dizer que o terreno lhes pertencem, que estão aqui de forma oficial, de forma regular”, destacou.
Emocionada, a dona de casa
Maria Eloir Flores disse que agora
poderá dormir com a certeza de que
a casa é sua: “Aqui nós conseguimos
o sonho de ter a casa própria, eu e

SECOM

FAMÍLIAS da antiga área ocupada no Jardim Gramado tiveram suas casas regularizadas
meus filhos”, chamando de “bênção”
a regularização fundiária. “Não tem
como explicar a minha felicidade”.
Adani Triches, presidente da
Cohavel, explicou que as famílias
passam a ser proprietárias dos terrenos. “Ao final, quando da quitação, serão proprietários definitivos
com uma escritura pública no nome
deles”. Os valores das parcelas
são fixados com base na condição
social de cada família e o prazo
para a quitação é de 240 meses.
O presidente do MNML (Movimento
Nacional de Luta pela Moradia), Silvio
Gonçalves, disse que o documento de

regularização significa para as famílias
um “título de cidadão cascavelense”
e lembrou que, nos últimos 23 anos,
os moradores da antiga área do Gramado, muitas vezes, foram tratados
como marginais.
Ele destacou o esforço do prefeito Paranhos em resolver a situação conflituosa. “Hoje estamos passando esses títulos para as famílias
e eu acho que é mais do que uma
casa própria, é um sonho porque
construir uma casa é levantar quatro paredes e essas famílias estão
recebendo o lar delas, que é muito
mais do que uma casa”, observou.

LOCAL

CASCAVEL, 12 DE AGOSTO DE 2020

07

Investimentos na educação
chegarão a R$ 330 mi em 2020
A educação reabriu as Escolas
de Governo na Prefeitura de Cascavel. E com boas notícias. Além
de apresentar as principais ações
desenvolvidas pela pasta, a secretária de Educação, Márcia Baldini,
ao lado do prefeito Leonaldo Paranhos, fizeram anúncios de novos
investimentos, que neste ano chegarão a R$ 330 milhões. O encontro ocorreu no Anfiteatro Emir Sfair.
“A educação tem que ser tratada
com paixão”, resumiu o prefeito.
Para ele, é preciso ter sensibilidade ao planejar as ações e
lembrou que, em Cascavel, a rede
pública municipal de educação
atende 30 mil crianças e possui
um corpo de servidores de aproximadamente 5 mil pessoas. “Nós
decidimos, em 2017, transformar
a rede, criar um ambiente agradável, um ambiente melhor para
quem estuda, mas também melhor
para quem trabalha na educação”,
observou o prefeito.
Paranhos lembrou que esse
período de pandemia levou as pessoas a refletirem sobre a importância da sala de aula, não como um
depósito de crianças, mas como
um local onde “se cria a cidadania”. “Educação não pode ser vista
como um depósito de crianças. [A
escola] É um lugar de criar cidadania e todos nós temos que respeitar. Quem ama a pátria, quem ama
a cidade, tem que amar e respeitar
a educação”, disse.
Já a secretária Marcia Baldini
resumiu a terça-feira como um
grande momento para a educação
em Cascavel: “Investir na educação é pensar no futuro das gerações, no futuro da humanidade. E
o prefeito Paranhos tem feito isso

SECOM

Recursos

SECRETÁRIA Márcia: “Investir na educação
é pensar no futuro das gerações, no futuro da
humanidade”
com muito afinco. A gente viu hoje
a liberação dos kits alimentação
escolar, em que todos os alunos
vão receber; a liberação de quase
R$ 5 milhões, entre parcerias e
recursos próprios, das placas fotovoltaicas em 45 escolas, tudo isso
pensando no futuro, na sustentabilidade”, destacou Márcia.

O Município aumentou em 52%
os investimentos feitos na educação nos últimos anos. “Nós vamos
chegar a mais de R$ 330 milhões
de investimentos em 2020. Nós
assumimos em 2017 e eram R$
214 milhões, aumentamos 52% de
investimento na educação. É muito?
Não, é o mínimo que deve ser feito
porque a educação tem que ser
prioridade. Educação tem reflexo na
segurança, na saúde, tem reflexo no
nosso futuro e as crianças que forem
bem recebidas e respeitadas serão
grandes cidadãos que vão contribuir
para a nossa cidade e para o nosso
País”, acrescentou o prefeito.

Novas obras

Após a apresentação das ações, foram assinados contratos e autorizações de
licitações voltadas è educação. Com a Agência Fomento Paraná, foi assinado
contrato no valor de R$ 2.785.77,54, que serão utilizados para a execução do
projeto Eficiência Enérgica, em parceira com a Copel. O projeto prevê instalações de placas fotovoltaicas em 45 unidades escolares.
Também foi assinada a requisição de compras para a aquisição dos produtos
que farão parte do kit alimentação escolar, que serão repassados aos alunos no
período da pandemia. O investimento é de 4.065.280,00.
A escola de governo teve ainda a assinatura da licitação para aquisição de materiais
e suprimentos de informática para escolas municipais no valor de R$ 1.268.714,58.
Além disso, foi autorizada a licitação para reforma e modernização do Ceavel
(Centro de Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel),
com valor máximo de R$ 2.577.779,33, e ainda o processo licitatório para a
reforma da Escola Nicanor Schumacher, no valor global de R$ 3.016.437,76.
O prefeito Paranhos autorizou ainda os pagamentos de licença-prêmio do
período de 2003 a 2015, totalizando um valor de R$ 737.117,08.
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Chove, chuva! Estiagem deve
dar trégua de uma semana
Há mais de um ano, o Paraná é assolado
por uma das piores estiagens da história. E,
em Cascavel, a situação não é muito diferente. Embora as previsões não sejam muito
animadoras, com a possibilidade de a seca
se estender até o fim do verão, por aqui, a
secura dará uma trégua nos próximos sete
dias. E chega mais do que bem-vinda!
De janeiro a julho deste ano, Cascavel teve apenas 720mm de chuva, um
terço abaixo do registrado ano passado e
metade do que choveu em 2018.

A última chuva que caiu em Cascavel
foi no dia 8 de julho e foi bem amena:
apenas 18mm. A situação é bastante
preocupante, segundo a Sanepar, porque
o período atual já é caracterizado pela
pouca incidência e os volumes registrados estão bem menores do que a média.
Os rios e os poços ainda se ressentem
da estiagem do ano passado. As chuvas
que estão previstas vão ajudar, mas ainda
não serão suficientes para regularizar
totalmente a situação.

Previsão

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento do Paraná), hoje volta
a chover no Estado, especialmente entre no oeste e no sudoeste do Paraná. Para
Cascavel, o acumulado de chuva previsto é de 100mm, quase cinco vezes mais que
o registrado no mês de julho inteiro, quando choveu apenas 22mm. De quinta-feira
(13) a sábado (15), o tempo fica instável em todo o Estado e estão previstas chuvas e
há risco de temporais, com volume de precipitação significativo. O calor vai diminuir,
as temperaturas ficam amenas, e o frio deve chegar no fim da próxima semana.

Rodízio

Por enquanto, a demanda da cidade e
dos Distritos de São João, Rio do Salto
e Juvinópolis está sendo atendida. O
rodízio de água ainda não foi aplicado, mas faz parte do planejamento
da empresa, caso seja necessário.
De acordo com a Sanepar, o registro
do Lago Municipal, por exemplo,
está aberto em 40%, mas é possível
que seja aberto mais para manter a
vazão do Rio Cascavel. Caso isso não
seja suficiente, será adotado o rodízio no
abastecimento, já que os níveis dos reservatórios em todo o Paraná estão baixos.
VOLUME DE CHUVA EM CASCAVEL
DE JANEIRO A JULHO
2020 - 720 mm
2018 - 1.544mm
2019 - 1.149mm 2017 - 1.389mm
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RECORDES

DO CAMPO AO PORTO.
É ASSIM QUE O PARANÁ AVANÇA.
NOVOS INVESTIMENTOS:

RECORDES:

R$ 460 milhões em crédito
para pequenos e médios produtores

Privatização da Ferroeste
para mais crescimento

Obras nos Portos:
R$ 609 milhões

Agronegócio: +28%

Ferroeste: +128%

Porto de Paranaguá: +44%

Apesar do coronavírus, o Paraná bateu recordes de produção com o agronegócio.
De transporte com a Ferroeste. E movimentação na Portos do Paraná.
Recordes que devem ser batidos mais uma vez com as novas ações do Governo.
Saiba mais em www.pr.gov.br

Fórum terá transmissão ao vivo
“O Financiamento da Educação e o
Novo Fundeb” é o tema a ser discutido
no 5º Fórum Municipal de Educação,
organizado pela Secretaria de Educação de Cascavel, conforme preconiza as
Leis 5.694/2010 e 6.496/2015, juntamente aos órgãos colegiados Conselho
Municipal de Educação e Comissão do
Fórum Municipal de Educação, nesta
quarta-feira (12), das 13h30 às 17h30.
Haverá um diálogo inicial com secretária de Educação, Márcia Baldini, a presidente do Conselho Municipal de Educação, Marília Maria Montiel Coutinho, e o
coordenador do FME, Gilberto Eduardo
de Melo, seguido das palestras “Custo
aluno-qualidade inicialCAQi na Educação”, com Daniel Cara, do Conselho
Nacional pelo Direito à Educação, “Novo
Fundeb na Educação “, com o senador
Flavio Arns, e “O Financiamento da Educação e o Novo Fundeb”, com Alessio
Costa Lima, da Undime Nacional.
O diferencial deste ano, em função
da pandemia do novo coronavírus, é que

as discussões serão transmitidas ao
vivo pelo Facebook, na página da Semed
Cascavel, e no Youtube (https://www.
youtube.com/watch?v=fujhTUmo2xM).
O evento é aber to para toda a
sociedade, em especial para membros das APPSs (Associações de Pais,

Professores e Servidores), dos Conselhos Escolares, de diretores, coordenadores pedagógicos e professores.
Aos interessados, haverá a possibilidade de solicitar certificação, por
meio do link: https://www.even3.com.
br/vforumcascavel2020.
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Arte Urbana na UPA Veneza
A UPA (Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza, em Cascavel, está mais colorida. Meninos e meninas em tratamentos psíquicos no
Caps ad (Centro de Atendimento Psicossocial
Álcool e Drogas) grafitaram desenhos e mensagens motivacionais nas paredes e nos muros
da unidade.
Os jovens tiveram instruções artísticas para o
desenvolvimento da técnica do grafismo e, com
ajuda dos instrutores, deixaram o ambiente mais
leve e descontraído. “Fizemos uma parceria com
o Caps ad, que tem o trabalho muito bom com
os adolescentes, e também com a Secretaria
Municipal de Saúde para aquisição dos sprays
para o grafismo”, explicou Rosângela Barabas,
coordenadora da UPA Veneza.
A coordenação da unidade também providenciou imagens e frases de otimismo em vários
ambientes internos para que pacientes e servidores possam se sentir mais acolhidos.
A proposta é trazer um ambiente mais alegre
e confortável a servidores e visitantes da UPA, já
que esse é um ambiente que exige concentração
e atenção a urgências e emergências. “Temos
um trabalho de 12 horas de plantão em três
turnos, por isso a arte e as frases motivacionais
demonstram a nossa gratidão diariamente, em
especial a todos os servidores neste momento
de pandemia”, destacou Rosângela.

FOTOS: SECOM

A ÁREA
de entrada
para os
colaboradores
da UPA Veneza
ganhou um
colorido
diferente

AMBIENTES internos
receberam adesivos que
remetem ao trabalho dos
profissionais de saúde

Apoio

Anderson Marcos da Silva, instrutor de grafite
do Caps ad, enfatiza que o trabalho dos adolescentes foi feito para que as mensagens aos servidores
sejam apreciadas e compartilhadas no ambiente
de trabalho. “Uma coisa que a gente sempre
procura trazer nos desenhos são as cores que
levam mais vida aos locais. O colorido é fundamental para contribuir com um ambiente mais
alegre, principalmente neste momento em que os
servidores estão na linha de frente no combate à
covid-19 e, mais do que nunca, precisam preservar
a saúde mental para continuar na batalha”, ressaltou Anderson.
A reforma psiquiátrica e o trabalho desenvolvido pelo Caps ad permitiu práticas humanizadas
no tratamento de sofrimentos psíquicos. As aulas
que remetem às artes plásticas se tornaram uma
das terapias ocupacionais mais utilizadas no
campo da saúde mental.
“As artes plásticas e a cultura urbana vem
sendo, atualmente, coadjuvante no tratamento de
pessoas com transtorno mental, em especial aqueles decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
O objetivo é resgatar as vivências das comunidades, do cotidiano da população, e da subjetividade
dos adolescentes”, informou a coordenadora do
Caps ad, Caroline Defaveri.
As práticas de grafite no Caps ad fazem parte
do caminho para os adolescentes se expressarem
e trabalharem as dificuldades de se relacionar.
Em atividade normal, o Caps ad tem em média 50
adolescentes por mês participando da oficina de
grafite, uma das mais procuradas pelos jovens.
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horóscopo
Segunda
letra
Lodoso;
pantanoso

© Revistas COQUETEL

Sinalização que indica ultrapassagem Fluido de
proibida ou perigo (F1) isqueiros
É recolhido pelo gari

Alegrar
a festa

A rotina vai parecer menos pesada. Um estilo de vida sedentário
não será bom para você. Você precisa de movimento. Retomar o
exercício seria uma boa ideia e iria reconstruir sua força.

Estocado

Classe
(?): elite
Muito
beata

Mole;
macia
Custoso;
trabalhoso
Exala o
perfume
Rogério Ceni, técnico

Leticia
Sabatella,
atriz
brasileira

Amarrar
Filhote
Secos;
sem umidade

Real;
verdadeiro

Consoantes de
"gala"

Deus,
em inglês

(?) de
sinais: é
utilizada
por surdos
Desvio da
coluna
vertebral
(Med.)

Vogais de
"casa"

Capricórnio 22/12 a 20/01

Você não será capaz de evitar dizer exatamente o que pensa
em voz alta, mesmo que isso provoque faíscas. Estar em boa
forma não é o suficiente, você precisa conter seus impulsos
alimentares, não coma demais.

Aquário 21/01 a 19/02

Algo novo está vindo em sua direção. Você receberá uma
boa notícia que se encaixa perfeitamente com seus planos.
Você precisa trabalhar mais seus músculos, isso vai ajudar
a harmonizar as suas energias.

Peixes 20/02 a 20/03

Não haverá retorno positivo de suas iniciativas de quatro
semanas atrás. Você vai se sentir combatendo os obstáculos
sem sucesso. Haverá um bom ânimo e você vai ser eficaz
de forma prática no trabalho. Uma mudança no visual pode
te ajudar a se sentir mais seguro.

Já nas
banca s

e nas
livrari as!

JÁ NAS BANCAS!

/editorapixel
@editorapixel

Solução

A

LIVRÃ O

3

L

BANCO

A

Sagitário 22/11 a 22/12

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

Responsabilizase
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Escorpião 23/10 a 21/11
Seu jeito de falar torna mais difícil que as pessoas se aproximem
de você - fale mais claramente e tudo vai ficar bem. Você terá a
impressão de que as outras pessoas estão se cansando você,
quando, na verdade, a culpa é da sua própria impulsividade.

Cozinhar
no óleo
quente

3/god. 4/bico — vero. 5/emana. 6/animar — assume.

Libra 23/09 a 22/10

Você se sente mais confortável com você mesmo e está
ciente disso. Não explore a sua aura, deixe as coisas seguirem seu curso natural. Outras pessoas vão tentar frear a
sua vitalidade. Elas esperam muito de você, ou pelo menos
é assim que você se sente.

Artigo
definido
masculino
plural

Copo para
vinho (pl.)
Embalagem
de óleo

She-(?),
a irmã do
He-Man
(TV)

Virgem 23/08 a 22/09

Movimentos planetários reacenderão seu próprio otimismo
e o das pessoas ao seu redor. Você está em boa forma,
mantenha o esforço que você fez com a sua dieta e as coisas
vão ficar ainda melhor.

Dígrafo de
"farrapo"
Sódio
(símbolo)

C
E

Seu otimismo está de volta com toda força! Aproveite ao
máximo para perseguir suas paixões. Você está cercado de
muito estresse e está atingindo seu limite. Tente encontrar
um pouco de calma para descansar sua mente.

Porção de
oceano
Sucede
ao "L"

A vogal
do meio

V

Leão 22/07 a 22/08

Corridas
ilegais de
carros

A
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DO S E

Câncer 21/06 a 21/07

Suas dúvidas irão se esclarecer e você vai achar isso encorajador. Todo mundo vai querer ter a sua energia hoje. Você
vai se sentir muito mais confortável em sua própria pele e
tudo vai ser devido a seus próprios esforços para tornar o
seu estilo de vida mais saudável.

Ponta
aguda
(?) Gil,
cantora

Mulher
que
pratica o
hipismo

Fêmea do
Rei dos
Animais

F
R
I
T
A
R

Você intimida as pessoas ao seu redor sem perceber. Seja
flexível e as coisas vão correr sem problemas. Você está
usando suas reservas de energia, modere os movimentos
musculares. É hora de mudar seu estilo de vida sedentário,
praticando um esporte suave regularmente.

Sílaba de
"murro"

A
R
D
U
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Gêmeos 21/05 a 20/06

O néctar
Grande
açude do
Ceará

Entrada
Local de de estranvenda de geiros em
bebidas um país
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Touro 21/04 a 20/05
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Áries 21/03 a 20/04

Uma imensa necessidade de ação faz você tomar decisões
precipitadas. Seja objetivo em suas escolhas. Você deveria se retirar a um lugar campestre por alguns dias para
diminuir a tensão psicológica. Certifique-se de ter algum
tempo para si mesmo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Operação Tríade: Grupo
enviava drogas à capital

Deflagrada na manhã de ontem
(11), a Operação Tríade desmantelou um grupo criminoso que agia
no tráfico de drogas em Cascavel e
região. Segundo o delegado responsável pela operação, Thiago Teixeira,
a quadrilha era responsável por grandes remessas de drogas da região
para diversas outras partes do País,

especialmente para Curitiba.
As investigações tiveram início
ainda no começo do ano, após a
apreensão de meia tonelada de
maconha em Toledo.
A Justiça expediu quatro mandados de prisão e dez de busca
e apreensão. Ao todo, sete pessoas foram presas, sendo três

DH busca suspeito de feminicídio

A Delegacia de Homicídios continua investigando o assassinato de Jaine Damásio,
morta na noite do último domingo (9). Ela foi baleada duas vezes na cabeça, após
uma discussão com o companheiro, numa residência no Bairro Cascavel Velho,
zona leste de Cascavel. O crime caracteriza feminicídio e o principal suspeito é o
companheiro dela, que fugiu e ainda não foi localizado.
A polícia pede ajuda para encontrar o suspeito. Quem tiver informações sobre o
paradeiro dele pode repassar de forma anônima pelos telefones 190 e 197.

FOTOS: POLÍCIA CIVIL

Polícia pede ajuda para
identificar morto em confronto

HÁ TATUAGENS nos dois braços e um desenho menor no antebraço esquerdo
A Delegacia de Homicídios de Cascavel divulgou na tarde de ontem (11)
imagens das tatuagens do homem
que morreu após confronto com a
Polícia Militar na noite de segunda
(10). O corpo permanece no IML (Instituto Médico Legal).
Trata-se de um rapaz de pele branca,
olhos castanhos, 1,70m de altura, peso
aproximado de 55kg, cabelos pretos,
idade estimada de 20 a 25 anos.
Ele teria tentado realizar um furto

no Colégio do Bairro Interlagos, quando
as equipes da Polícia Militar foram
até o endereço. O homem estava
em posse de uma faca de aproximadamente 30 centímetros de lâmina,
quando teria partido para cima da
equipe, que realizou os disparos. O
homem morreu na hora.
Quem tiver informações que ajudem
na identificação pode entrar em contato
pelo celular de plantão da Delegacia de
Homicídios, número (45) 99909-3842.

em Cascavel. Outros presos
foram encaminhados a Toledo.
Os detidos ficam à disposição do
Poder Judiciário.
A operação contou com a participação de policiais civis da
Denarc, da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel e da 20ª Subdivisão Policial de Toledo.

Conseg repassa
medidores de
barulho a forças
de segurança

O Conseg (Conselho de Segurança de
Cascavel) entrega nesta quinta-feira
(13) cinco aparelhos decibelímetros,
que são medidores de ruídos e nível
de pressão sonora, às forças de segurança que atuam no Município.
De acordo com o presidente do
conselho, Clóvis Petrocelli, os equipamentos vão auxiliar na fiscalização
de um problema recorrente: motos
e carros com alterações de características e escapamentos abertos que
fazem bastante barulho.
Segundo Clóvis, dois dos equipamentos irão para a Polícia Militar,
um para a Polícia Rodoviária Federal, outro para a Polícia Rodoviária Estadual e outro ficará com a
Guarda Municipal.
Os equipamentos foram doados ao
Conseg pela Abravagex (Associação
Brasileira de Vítimas da Aviação
Geral e Experimental) e serão
entregues em cerimônia na sede da
Amic (Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
do Oeste do Paraná).

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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O Brasil se despede
da voz do Gre-Nal

ARQUIVO PESSOAL

Dono de uma voz grossa e de
tom amistoso, o jornalista esportivo Edegar Pascoal Schmidt marcou toda uma época narrando e
comentando jogos dos times do Rio
Grande do Sul. Mesmo morando
em Por to Alegre, ele era figura
conhecida em Cascavel. Além de
participações em diversas emissoras de rádio e televisão, por muitos anos seguidos Edegar assinava
uma coluna diária no Jornal Hoje,
na qual falava principalmente da
dupla Gre-Nal.
Quando perguntado sobre qual
time torcia, Edegar respondia com
bom humor e mistério: “Cachoeira”,
referindo-se à cidade onde nasceu,
mas a família entregava: ele era
gremista desde criança.
Ele escreveu até 2012, quando
precisou parar abruptamente. Um
problema de saúde o afastara da
sua paixão: falar sobre futebol.
Com público cativo, durante anos
leitores ainda procuravam por
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Inter escalado

Árbitro jovem
preocupa para quarta

A escalação de Ricardo Marques Ribeiro,
da Federação Mineira, para o segundo
jogo de Inter e Coritiba, preocupa um pouco.
Mesmo tido como um árbitro que
acompanha o jogo de cima, ele é muito
jovem, foi guindado ao quadro da Fifa
neste ano e o clima do jogo está muito pesado.
Bem ao contrário de
Corinthians e Vasco, que terá arbitragem
de Leonardo Gaciba, mais experiente,
com jogos de Libertadores em
toda a América e por isso muito
mais tranquilo.
O técnico Renê Simões
continua fazendo declarações
fortes para criar clima, mas o
presidente do Coritiba, em
entrevistas a rádios do Rio
Grande, mudou o tom de suas
declarações, reafirmou que o
Inter recebeu muito bem sua
diretoria e que o clima será
tranquilo nesta quarta em
Curitiba. Garantiu, inclusive,
que a previsão é de 0ºC à noite
na capital do Paraná.

CHAVE OURO

Sem Nilmar e Kleber, já treinando na Seleção
Brasileira,
com Guiñazu de volta depois de cumprir
a suspensão, o
Inter vai para o segundo jogo das semifinais
da
Brasil mantendo a melhor campanha do Brasil Copa do
neste
começo de temporada. O único jogo que
perdeu foi pela
Copa do Brasil, em Rondonópolis, mas no
todo
campanha é de mais de 80% de aproveitamento a
e no
Brasileirão, de 100%.
Aliás, com quatro vitórias consecutivas no
Campeonato
Brasileiro, o Inter já igualou ao recorde de
1975,quando
foi campeão, com Rubens Minelli e também
começou
ganhando as quatro primeiras do ano.

Grêmio agora
quer contrtar

O dirigente Luiz Onofre Meira viaja nesta
quarta
Vai tentar garantir a compra de Souza, desde para Paris.
que ele não
confirme a notícia surgida ontem à tarde,
segundo a qual
somente assinaria mediante R$ 1 milhão
de luvas e R$
300 mil por mês. Essa quantia o Grêmio
não se dispõe a pagar.
Se não conseguir adquirir o jogador, o Grêmio
tentará
prorrogar seu empréstimo por um ano ou,
em último caso,
vai tentar prorrogar o atual empréstimo por
alguns dias,
contando que vá até a final da Libertadores.

Sorteio pela tevê

Preocupada em dar uma boa imagem para
a
sua competição, especialmente depois
alguns comentários maldosos, a CBF
anunciou que a ordem dos jogos das finais
da Copa do Brasil será conhecida na próxima
quinta e que haverá transmissão pela
televisão, para que haja transparência
absoluta. Os jogos decisivos das semifinais
serão jogados quarta, amanhã à noite, e
na
quinta já saberemos os locais dos
jogos finais.

Edegar no jornal.
Time joga por primeiras posições
Na última segunda (10), aos
70 anos, Edegar Schmidt descansou. Ele estava recluso desde
quando sofrera um AVC (Acidente
Zimmer/NEP é
Vascular Cerebral) e se dedicava O
prata no Estado
a cuidar da saúde. Segundo a
família, continuava tranquilo e
Judô
brincalhão como sempre.
Morava em uma clínica geriátrica e apresentava várias comorbidades, como diabetes, probleHomenagens
mas no coração e insuficiência
A Federação Gaúcha de Futebol
emitiu nota lamentando a morte de
renal, e acabou infectado pelo
Edegar Schmidt: “Diante da perda
novo coronavírus, não resistindo
irreparável, a Federação presta conàs complicações da covid-19.
dolências a familiares e amigos”.
Edegar Schmidt deixa a ex-esVários times do Brasil também presposa e amiga, Maristela Bairros,
taram homenagens, inclusive Grêmio
com quem foi casado por 20
e Internacional. “O jornalismo gaúcho
anos e teve os filhos Lourenço
perdeu uma das suas referências. Fale(41) e Manoela (36).
ceu Edegar Schmidt, repórter, comentarista e apresentador que teve traAlém do Hoje, Edegar tamjetória de destaque na Rádio Guaíba.
bém escreveu para O Paraná,
Fica aqui nosso pesar e solidariedade
Cor reio do Povo, Folha da
com familiares e amigos”, diz nota
Manhã, Folha da Tarde, Folha
do Sport Clube Internacional.
Esportiva e Jornal do Povo.
Já o Grêmio publicou: “LamentaCASCAVEL FAZ SUA PENÚLTIMA PARTIDA DA PRIMEIRA

FASE AMANHÃ, ÀS 19H35, EM CASA

Jogadores começaram os
treinos da semana
encasacados

frio de ontem pela manhã to. A entrada
é de R$ 5. Sócios- Rondon, que fez
sua penúltima
não foi motivo para os joga- torcedores
não pagam.
partida ontem. Atrás do Tricolor
dores do Diplomata/MufffaO jogo marca a penúltima vem o
Umuarama, com 24 pontão/Cascavel Futsal deixarem de apresentação
da Serpente nes- tos, com 11 jogos
treinar. A equipe se reapresentou ta primeira
disputados,
fase do Campeonato deixando o São
Miguel em quare treinou focada para o jogo de Paranaense
da Chave Ouro. O to lugar, com 23 pontos
amanhã contra o Campo Mou- time
e 12 partem 25 pontos e está em tidas realizadas.
rão/Fecam. A partida, às 19h35, segundo
lugar na tabela. A lideSegundo o técnico Nei Vicserá no Sérgio Mauro Festugat- rança
é do Marechal Cândido tor, a expectativa
é brigar pelas

A Associação Dinâmica
de Treinamento Intensivo,
com apoio da Secretaria de
Esporte e Lazer e da
Globoaves, trouxe medalhas
do Campeonato Paranaense
de Judô Pré-Juvenil e
Master, realizado domingo,
em Ponta Grossa.
O ouro veio com a atleta
Viviane Lais Yukari Donomai
(Pré-Juvenil, Meio Pesado,
até 64 kg), que se tornou
pentacampeã paranaense
com a vitória e conquistou
uma vaga para participar do
Campeonato Brasileiro.
Letícia Naomi Vendrame
Sakiyama (até 53 kg) e
Mitstoy Christiano Ruth (até
44 kg) ficaram com o bronze
em suas categorias. Com
esses resultados, a
Associação Dinâmica
faturou o troféu de terceiro
lugar, por equipe feminino.
Wahington Toshihiro
Donomai, técnico e atleta do
Master, ainda levou o título
na categoria Médio, até 81

COM SOTAQUE
gaúcho, Edegar criou
uma legião de fãs
falando sobre sua
paixão, o futebol

As semifinais do Campeonato
Municipal de Boxe, realizado
sábado em Cascavel, foi
repleto de surpresas. “Foram
lutas muito boas. Todos estão
pegando experiência de
ringue. A técnica dos garotos
está excelente. Agora já
pretendo organizar a Luva de
Prata para aprendizes após a
final programada para este
sábado”, avalia o técnico de
boxe do Município, Rubens
San. Confira abaixo os resultados, por categoria:
PESO LEVE
Gabriel Costa* x Gabriel Bueno
Gabriel Vieira x Ivo Junior*
*vencedor por pontos

MEIO PESADO
Felipe Montanha Gomes x Kesse Jhone
Empate

Empate

MEIO MÉDIO
Bruno Martins x Matheus Martins

MÉDIO
Elivelton dos Santos* x Lucas Rodrigues
* vencedor por pontos

MEIO PESADO
Welligton Gonçalves* x Lucas Cruz
* nocaute técnico no 2º round

TAEKWONDO

primeiras posições. “Vamos usar
o jogo de quarta-feira [amanhã]
como preparação para o jogo de
sábado, contra o Rondon, pela
Liga Nacional. Chegar em primeiro lugar eu acho difícil, mas manter a segunda colocação é possível”, diz o técnico, de olho no
certame nacional.

O Campeonato Paranaense de
Taekwondo, realizado no fim de
semana em Londrina, contou com
700 participantes e 25 associações e academias, todos interessados nas vagas para defender o
Estado na seletiva para o Campeonato Brasileiro, que será em
VANDERLEI FARIA/O PARANÁ
Porto Alegre, de 11 a 12 de junho.
A colocação geral por equipe
ficou com a anfitriã MTC, com
414 pontos. Os cascavelenses
ficaram em segundo lugar, com
a equipe Zimmer/NEP, com 325
pontos. O terceiro lugar foi da
Pirolli TKD/Pato Branco, que
somou 297 pontos.
Dentre os destaques cascavelenses estão Sidnei Dzindzik, com
três ouros, Diogo Costa, com dois
ouros, Lincon Silveira, ouro na
seletiva Infantil até 48 kg, Leandro
Martins, ouro na seletiva Infantil
até 52 kg, Bruna dos Santos, ouro
na seletiva Infantil até 52 kg.
Destaque também para Loiri Ferro
e para Silvia Helena, campeãs na
seletiva Master.
“Foi a melhor colocação de
Cascavel de todas as edições
do Estadual que participamos.
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
Cinco atletas na seleção
DE OPERAÇÃO
Marpon Ind. de Confecções Ltda torna
paranaense é um resultado
público que recebeu
do IAP Licença de operação para estudos
ótimo e que mostra o empenho
de instalação de indústria de confecções, assim especificado:
e dedicação da equipe”, enfatiEMPRESA: Marpon Indústria de Confecções
za o técnico Ricardo Zimmer,
Ltda
ATIVIDADE: Indústria de confecções
que comandou a equipe patroENDEREÇO: Rodovia BR 277, km 540
cinada por Semel (Secretaria
MUNICÌPIO: Ibema/Pr
de Esporte e Lazer), Zapphil
VALIDADE: 11/11/2013
Langeries, Cia Sul Assessorias
de Cobranças e IAC Palotina.

mos o falecimento do jornalista
Edegar Schmidt aos 70 anos. Com
passagem por jornal, rádio e TV,
tornou-se um dos ícones da comunicação esportiva do RS, deixando
muitos admiradores. Nossa solidariedade aos familiares e amigos”.

Sonho e dedicação

Edegar ou Edgar? “Tanto faz”, respondia Edegar Schmidt com
seu sotaque gaúcho. Nasceu no dia 27 fevereiro de 1949 em
Cachoeira do Sul. Contava que a vontade da família era que escolhesse entre um concurso do Banco do Brasil ou a carreira militar.
Mas o caminho foi outro. Ainda adolescente, foi em busca do
sonho de ser jornalista esportivo. “Fiz um teste na Rádio Princesa,
a rádio mais ‘brega’ da cidade, e eu ainda fui reprovado”, contava,
em meio a gargalhadas.
Pouco tempo depois conseguiu uma vaga na Rádio Cachoeira e não
parou mais. Participou da cobertura de seis Copas do Mundo, atuou
como diretor de esportes, comentarista, apresentador de televisão,
com passagens na Rádio e TV Gaúcha, na Rádio Difusora e nas emissoras de televisão SBT, Guaíba e Tarobá, de Cascavel.
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Com aval médico, Johnny
já treina com o elenco
O ala/pivô Johnny começou a
semana trabalhando com o elenco
do Cascavel Futsal. O jogador se
apresentou ao clube na última sexta
(7), passou por avaliações clínicas
e exames como RT-PCR para covid19. Check-up ok! e ele foi integrado
aos trabalhos físicos comandados
pelo preparador Rapha Martins e
aos treinos táticos e coletivos com
o técnico Cassiano Klein.
Johnny estava no futsal italiano, mas teve passagens pelo
Corinthians-SP e pelo Marechal-PR. Fora do Brasil, atuou no futsal espanhol, defendendo o Zaragoza. “Chego com expectativa de
contribuir. Em todas as equipes
que joguei sempre fui muito tático
e, quando necessário, avançando
para auxiliar meus companheiros e

CBF endurece
controle e mantém
segunda rodada

Com ao menos 150 jogadores com
covid-19, a CBF (Confederação Brasileira
de Futebol) precisou alterar algumas
regras para aumentar a segurança dos
demais. Feito isso, manteve a segunda
rodada da Série A do Brasileirão, com
sete jogos nesta quarta.
O novo protocolo da CBF ampliou
o número de testes a serem feitos
nos clubes. Com a mudança, todos os
jogadores inscritos na competição terão
que ser testados a cada rodada, com 72
horas de antecedência de cada partida.
Até mesmo os que não serão relacionados para os jogos.
Outra mudança é que os resultados deverão ser enviados à CBF até 24 horas antes da
partida pelo clube mandante, e até 12 horas
antes da viagem pelo clube visitante.
Além disso, a entidade também
deixou a cargo dos clubes a opção de
realizar os testes no Hospital Albert
Einstein ou em laboratórios locais.

marcando gols. Penso que, com o
esquema que o técnico Cassiano
tem implantado na equipe, posso
contribuir ajudando o Cascavel a
alcançar todos os objetivos que
já foram traçados pela comissão
técnica”, analisa.
Segundo a diretoria do Cascavel, Johnny deve ser o último
reforço do time para este ano
devido ao calendário. O time tem
pela frente as disputas de três
competições: Liga Nacional, Campeonato Paranaense e Liga Paraná.

ASSESSORIA

JOHNNY alia experiência com técnica

Primeiros compromissos

O primeiro compromisso do Cascavel será pela Liga Nacional de Futsal.
Segundo a tabela provisória da primeira rodada da competição, o confronto será
contra o Joinville no Ginásio da Neva no dia 22 deste mês. O segundo jogo será
contra o Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, ainda sem data definida.
A Chave Ouro de Futsal tem previsão de começar dia 22 de agosto.

Athletico joga
em casa e Coritiba
vai à Bahia

Com o elenco completo, o Athletico recebe hoje um desfigurado
Goiás, que tem 13 jogadores afastados por causa da covid-19. A partida
começa às 19h15.
Já o Coritiba tem outro drama:
a finalização. Desde o início deste
ano, os atacantes do Coxa marcaram
apenas cinco gols. Nos 19 jogos da
equipe que a rede balançou, foram
33 gols, a maioria marcada por
jogadores de defesa. Por isso, o técnico Eduardo Barroca tem no ataque a sua maior preocupação para
o jogo desta quarta-feira diante do
Bahia, no Estádio de Pituaçu. Mais
uma vez, ele deve optar pelo revezamento na titularidade, apostando
nas trocas durante a partida para
evitar maior destaque. “Todos terão
a chance de ser protagonista, titular.
Espero que também sejam marcando
gols”, disse o técnico.

JOGAM HOJE
SÉRIE A
Bragantino x Botafogo
Atlético-MG x Corinthians
Athletico x Goiás
Bahia x Coritiba
Atlético-GO x Flamengo
Fluminense x Palmeiras
Ceará x Grêmio
SÉRIE B
CRB x Sport

JOGOS DE ONTEM
SÉRIE B - 2ª RODADA
Náutico ?x? Operário
Paraná ?x? Avaí
Figueirense ?x? Vitória
América-MG ?x? Cuiabá
Guarani ?x? Cruzeiro
S. Correa ?x? Juventude
Brasil ?x? Ponte Preta
Botafogo ?x? Confiança
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Dengue: novo ciclo já
começa com 79 casos
Após registrar a mais grave pandemia
de dengue da história, com 227.724 confirmações e 177 óbitos, o Paraná inicia o novo
ciclo epidemiológico com 79 casos confirmados em 29 municípios. Há 484 notificações e 350 casos em investigação. O monitoramento terá sequência até julho de 2021,
com dados notificados pelos municípios.
Do total de casos, 29 são no oeste,
havendo um em Cascavel.
“Mesmo diante da pandemia da covid19, não podemos nos descuidar da dengue,

que se mantém como uma das maiores
preocupações do governo do Estado; nossa
mobilização para combater a proliferação
do mosquito transmissor da doença [Aedes
aegypti] é permanente, com apoio às ações
em todos os municípios”, afirma o secretário
da Saúde, Beto Preto.
Antes do início do novo período epidemiológico, a Sesa realizou um ciclo com
sete videoconferências com profissionais
que atuam nas 22 Regionais de Saúde,
nas secretarias municipais e unidades de

saúde, nas áreas de Vigilância e Assistência. Os encontros virtuais foram realizados com o objetivo de alinhar condutas
de prevenção e de manejo de pacientes
com dengue. Mais de 200 profissionais
participaram da ação.
Recentemente, a Sesa repassou R$ 7
milhões para a aplicação em medidas de
controle e prevenção em 236 municípios.
A maior arma no combate à dengue
continua sendo a mesma: a limpeza dos
quintas para evitar água parada.

Vacina da covid-19: Paraná e Rússia devem assinar acordo

O governo do Paraná e a Rússia devem
assinar um acordo para a fabricação da
vacina contra a covid-19. A assessoria de
imprensa do governo confirmou que uma
reunião entre o governador Ratinho Junior e
o embaixador da Rússia será realizada nesta
quarta-feira (12). Caso o acordo seja assinado, o Estado poderá produzir, distribuir e
fazer testes da vacina, por meio do Tecpar.
Nas primeiras horas dessa terça-feira,
o presidente Vladimir Putin anunciou
que a Rússia registrou a primeira vacina
do mundo contra a covid-19, a Sputnik V,
fazendo referência ao primeiro satélite
lançado no espaço pela União Soviética.
De acordo com Kirill Dmitriev, chefe do
fundo soberano do país, a vacina da covid-19
pode ser produzida pelo governo do Paraná

após aprovação regulatória. O anuncio precoce de Putin foi questionado e a OMS (Organização Mundial da Saúde) pediu o cumprimento dos protocolos e dos regulamentos.
No Brasil, o Ministério da Saúde também se mostrou reticente à nova droga e
informou que realizará novos encontros
para acompanhar a evolução dos testes.
O diretor-presidente do Tecpar (Instituto
de Tecnologia do Paraná), Jorge Callado,
informou afirmou que somente após autorização da Anvisa o Estado vai avançar nas
próximas etapas. “Não existe compromisso
de produção firmado enquanto as etapas
não forem validadas, não forem consolidadas e não forem liberadas pela Anvisa. É um
começo de um intercâmbio de informações.
Nós avançaremos se tivermos informações

necessárias para tanto. Caso contrário, não.”
O governo do Paraná discute parceria também o governo chinês e dirigentes
do laboratório Sinopharm para produzir
a vacina criada por eles no Tecpar. Nesse
caso, a terceira fase de testes da empresa
foi iniciada em julho, nos Emirados Árabes, e
teve a participação de 15 mil voluntários. “O
objetivo do Paraná é fazer a terceira fase do
teste aqui, no nosso estado, e, com a aprovação por parte da Anvisa e do Ministério
da Saúde, a produção da vacina elaborada
pela Sinopharm através do Tecpar”, explicou
o governador Ratinho Junior.
Além dessa opção, o Paraná também
está negociando parcerias com outra
empresa chinesa, a Sinovac, que está
produzindo a Coronavac.

