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CLÁSSICO
DA SOJA

O FC Cascavel fez ontem seu
primeiro amistoso preparativo à
Série D do Brasileirão e começou
com o pé direito. O time venceu
por 3 a 0 o Toledo, na casa do
adversário. Os dois disputam
no mesmo grupo e estreiam em
menos de duas semanas.
l Pág. 15

CASCAV

Parado há 6 meses, transporte
escolar reluta com o retorno

A expectativa da volta das aulas na próxima semana em Cascavel, ao menos em parte
da rede privada, tira da garagem um segmento que foi bastante prejudicado devido à
pandemia: o transporte escolar. Contudo, após seis meses paradas, menos da metade
das vans vai retornar. Empresários do segmento acumulam contratos cancelados, boletos
atrasados e a incerteza do que está por vir.
l Págs. 8e9

50, ou no link https://midas.unioeste.br/sgav/arqvirde setembro de 2020. Ivair Deonei Ebbing (Prego-

Setembro Amarelo e o tabu com o tema

Mesmo com campanhas como o Setembro Amarelo, que
têm como alvo a prevenção, falar de suicídio ainda é um tabu.
Entretanto, é necessário expor o tema para que as pessoas fiquem
atentas a qualquer sinal que possa surgir em alguém próximo a
fim de prevenir que o pior aconteça.
O suicídio está presente em todas as classes sociais e pode
acometer qualquer pessoa. Este ano ainda temos a pandemia da
covid-19. O problema em si não desencadeia ondas de suicídios,
mas o isolamento social, o afastamento das pessoas que poderiam
perceber algum risco, sim.
Além disso, a presença de sofrimento e adoecimento psíquico
prévios como a dependência química e quadros depressivos ou
melancólicos deixam essas pessoas mais vulneráveis com o
distanciamento.
Pessoas em risco de atentar contra a vida podem exibir alguns
sinais que, para a maioria, podem parecer irrelevantes. Um especialista em saúde mental conseguiria ler os sinais e os sintomas
que apontam para um risco aumentado e que não se reduzem à
tristeza ou à depressão.
Pessoas próximas podem ser de grande ajuda num primeiro
momento localizando a necessidade de socorro. Porém, o acolhimento, o carinho e o suporte leigos não são suficientes para a
resolução de crises.
indicado que fiquem atentos aos sinais sutis
maxÉ32
e a encaminhemmin
para18
um especialista que possa efetivamente ajudar aquele que sofre. Psicólogos e psicanalistas são profissionais
de saúde mental preparados para o tratamento desses quadros.
É muito importante levar a sério o lamento, a expressão de dor
de quem nos cerca. Aquela breve conversa pode ser o único e o
último pedido de ajuda.
Caso você perceba algum indício de que há algo errado,
ampare e direcione imediatamente para um profissional de saúde
mental. Não duvide de pequenas queixas, pois a vida pode estar
apenas por um fio.
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Michelle Obama, sobre sua
relação com o ex-presidente dos
Estados Unidos e prêmio Nobel
da Paz, Barack Obama. “Digo isso
porque você tem que saber que
há momentos de sentimentos
intensos, mas isso não significa
que precise desistir. E esses
períodos podem durar muito
tempo, podem durar anos”,
acrescentou.
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Partidos deixam definições
para os instantes finais

Já é praxe em Cascavel
a maior parte das definições
eleitorais ficar para os acréscimos do segundo tempo,
isso quando não vai para a
prorrogação, ou seja, tudo
pode mudar até o registro no
cartório. Neste ano, não deve
ser muito diferente.
Assim como o PSC do
prefeito Leonaldo Paranhos,
candidatíssimo à reeleição,
que realiza a convenção às
19h do dia 16 de setembro,
na Câmara de Vereadores, e
o Pros do ex-prefeito Edgar
Bueno (mesmo dia, mesmo
horário), o PDT convocou
ontem convenção partidária
para a data final, também às
19h, na sede da Associação
Médica de Cascavel.
Para aumentar o suspense, a convocação assinada pelo presidente da
comissão provisória, Márcio
Pacheco, deixa um mistério
na pauta: “Definição sobre
candidatura própria e/ou
ajustamento de coligação na
eleição majoritária”.
Ontem mesmo circulava
nas redes sociais vídeo do
deputado estadual, no qual
fala da “pré”-candidatura.
Andando no Lago Municipal de
Cascavel, ele diz que “é sim,
pré-candidato” e que, por amor
à cidade, está colocando seu
nome “à disposição da população como pré-candidato a
prefeito de Cascavel”.
Aproveita para criticar o
fundo eleitoral, repetindo as
declarações que vem fazendo
há alguns meses, e só então
volta para a disputa à Prefeitura de Cascavel: “Apresentaremos nosso projeto para
a população de Cascavel
com desapego, sem ganância para chegar ao poder
ou se perpetuar no poder
a qualquer custo. Por isso,
com muita liberdade, vamos
falar a verdade para as pessoas. Porque, cá entre nós,
ninguém aguenta, ninguém

merece promessas, mentiras, publicidade, enganação”.
Assim como o prefeito
Paranhos, Pacheco também
está à caça de um vice.
Ambos namoraram e (pelo
jeito) descar taram Juarez
Berté, do DEM.
A outra frente é do ex-prefeito Edgar Bueno (Pros),
que esperava até ontem à
noite manifestação do presidente estadual do PSL,
deputado Fernando Francisquini, que, quinta-feira
passada, sem avisar ninguém, dissolveu a comissão
provisória cascavelense. O
ex-dirigente Paulo Porch,
edgarista de car teirinha,
atribui a puxada de tapete
a articulação de Paranhos
e do governador Ratinho Jr.
Causou estranheza
porque o PSL local havia
recebido orientação de
Francisquini para abraçar a
pré-campanha e coligar com
Edgar. Na imprensa, Paranhos comentou haver pedido
a volta do deputado Coronel
Lee (PSL) à direção da agremiação municipal, admitindo
interesse dela fazendo parte
do time de coligados.
O Democratas, de Berté,
estaria namorando o atual
prefeito, que corresponde,
mas sem intenção de dar
a vice ao seu ex-secretário,
que ainda sonha com a possibilidade de disputar o pleito
como candidato a prefeito.
O PT também agendou
para o dia 16 sua convenção,
na qual deve confirmar o nome
do vereador e professor Paulo
Porto para prefeito de Cascavel. A vice está em negociação
com o PCdoB, mas o partido
também pode ir de chapa
pura, garante Porto.
De cer to mesmo, até
agora, apenas a chapa pura
do PRTB, com dois militares
da reserva: Arsênio Rodrigues
Filho a prefeito e Jorge Jerônimo como vice.
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Confusão no solo e no ar

Uma tremenda confusão fez uma galera dar uma boa volta
na noite de segunda-feira. Um voo extra da GOL, vindo de
Guarulhos, deveria ter pousado no Aeroporto de Cascavel
às 18h45, mas não desceu pois não havia operador de rádio
em solo para o controle de tráfego no momento do pouso. A
EPTA (Empresa Prestadora do Tráfego Aéreo) informou que a
GOL não havia comunicado sobre o voo extra e que por isso o
funcionário não foi trabalhar, mas que, tão logo foi acionada,
o profissional foi disponibilizado para prestar o serviço de
informação de aeródromo à aeronave.

Volta gigante

Sem poder descer em
Cascavel, a aeronave da
GOL foi “até ali” em Curitiba
abastecer e os passageiros
só puderem desembarcar
por volta das 21h. Só pra
constar: a EPTA é da MVS
Incorporações, que pertence
a Marcos Vinícius Pires de
Souza, ex-prefeiturável
de Cascavel.

Voos

A GOL está operando em
Cascavel com três voos
semanais para Guarulhos,
com chegadas terças, quintas
e sábados, às 10h15, e
partidas às terças, quintas
e domingos, às 11h. A Azul
prometeu voltar dia 14 de
setembro, com um voo diário
para Campinas, mas já tem
anunciado conexão com
diversos lugares do País a
partir de Cascavel.

Desaparecimento
Cascavel poderá ter,
a partir de 2021, uma
semana inteiramente

dedicada à prevenção
ao desaparecimento de
crianças. Essa é a proposta
contida no Projeto 74/2020,
aprovado por unanimidade
em primeiro turno na sessão
de ontem. O projeto de
lei retorna nesta quartafeira para votação final. A
Semana de Prevenção ao
Desaparecimento de Crianças
será celebrada anualmente de
25 a 31 de março. A autoria
da proposição é do vereador
Policial Madril (PSC).

Sem isenção

Os vereadores cascavelenses
mantiveram o veto parcial do
prefeito Leonaldo Paranhos
ao Projeto de Lei 90/2020,
que estabelece como
órgão executivo municipal
de trânsito a Transitar. A
prefeitura vetou o Inciso 3º,
do Artigo 31, que isenta do
EstaR os veículos oficiais de
outros estados e municípios
identificados como veículos
a serviço da saúde. O
Município argumenta que isso
representa renúncia
de receita.

Reforçado

A campanha à reeleição do prefeito Leonaldo Paranhos
ganhou dois nomes de peso: Severino Folador e Luiz Carlos
Marcon. Por ironia do destino, os dois já estiveram em
diversas campanhas do eterno adversário das urnas, Edgar
Bueno, que pretende disputar o pleito novamente neste ano.
Além dos dois, outro nome que também já esteve do “outro
lado” é Jefferson Lobo, hoje secretário de Comunicação de
Paranhos. Pelo jeito, Edgar não terá vida fácil se insistir em
brigar pelo quarto mandato.
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Governador lança programa
Rede Elétrica Inteligente
O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o presidente da Copel,
Daniel Slaviero, lançam, nesta quarta-feira (9), o Programa Rede Elétrica
Inteligente, em Curitiba. O evento
terá início às 11h30, com transmissão on-line pelo link www.youtube.
com/watch?v=QtwARwY9_ZM.
Na primeira fase do Programa

Rede Elétrica Inteligente, 151 municípios das regiões leste, centro-sul, sudoeste e oeste vão receber
a rede de distribuição de energia
automatizada. Com o novo sistema, as unidades consumidoras
receberão medidores digitais, que
se comunicam diretamente com a
central de operação da Copel.

O investimento nesta etapa, de
R$ 820 milhões, levará a nova tecnologia para 4,5 milhões de paranaenses, em unidades residenciais
e empresas urbanas e rurais. A
rede inteligente da Copel será a
maior do Brasil, em um modelo
que já existe em países como os
Estados Unidos e o Japão.

A Secretaria de Estado da
Educação e do Espor te promove
nesta semana, até sexta-feira
(11), uma nova rodada de revisão
de conteúdos nos canais do Aula
Paraná - sistema de ensino a distância criado por conta da pandemia. Durante os quatro dias, a TV
aberta, o Youtube e os aplicativos
terão uma programação completa
de videoaulas inéditas, mas que
farão um resumo de tudo o que já
foi abordado no trimestre.
As aulas de revisão terão duração de 25 minutos cada, dando
ainda mais agilidade e dinâmica
para que os estudantes relembrem
os conteúdos e tenham mais uma
chance de tirar dúvidas.
De acordo com o diretor de Educação da secretaria, Roni Miranda
Vieira, a revisão será uma forma
de os alunos retomarem o que foi
ensinado, verem o que foi bem
absorvido e as dúvidas que ainda
restam para serem trabalhadas.
“Essa é mais uma grande oportunidade que o estudante tem de
testar seu conhecimento. Será
uma boa hora para ele ver o que
foi ou não aprendido e tirar suas
dúvidas, focando no fechamento
dos conteúdos trabalhados até o
momento”, explica o diretor.

SEED

Alunos terão semana de revisão no Aula Paraná

A TV aberta, o Youtube e os aplicativos terão programação completa de videoaulas inéditas
NIVELAMENTO
A Semana de Revisão no Aula
Paraná faz parte das iniciativas da
secretaria estadual para garantir
o nivelamento dos alunos da rede
neste momento de aulas não presenciais. “Essa semana foi elaborada a partir do acompanhamento
feito diariamente com os alunos.
É mais uma forma de garantir que
nenhum deles tenha qualquer tipo
de prejuízo pedagógico durante
este momento de aulas remotas. Estamos trabalhando intensamente para que todos estejam
avançando”, destacou o secretário

da pasta, Renato Feder.
A secr etaria disponibiliza
pelos seus canais mais informações sobre os horários e o
cronograma de cada aula.

Aula ao Vivo

Dentre as aulas de revisão, haverá
também a continuação das Aulas ao
Vivo, que seguirão com seu propósito principal de trazer conteúdos de
uma forma mais interativa, dinâmica
e próxima do aluno, auxiliando no
entendimento de atividades e temas
mais complexos e que podem gerar
mais dificuldade.

LOCAL
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Hospital de Retaguarda
recebe novos respiradores

A Secretaria de Saúde de Cascavel compartilhou esta semana o recebimento de dez novos respiradores
que irão equipar a UTI do Hospital de
Retaguarda de Cascavel e as UPAs
(Unidades de Pronto-Atendimento).
Os respiradores devem ser instalados nesta semana, em substituição aos que são utilizados no auxílio
aos pacientes em tratamento na unidade de terapia intensiva.
O Hospital de Retaguarda manterá
14 leitos de UTI e terá 16 respiradores, sendo esses dez equipamentos
oriundos do Ministério da Saúde e seis
da Secretaria Municipal de Saúde. Os
demais respiradores serão direcionados para as UPAs de Cascavel.

SECOM

“Toda tecnologia estará à disposição dos pacientes, seja no Hospital de Retaguarda ou nas UPAs,
ampliando a capacidade de recuperação dos mesmos”, destacou o
secretário de Saúde de Cascavel,
Thiago Daross Stefanello.
TRANSITAR

Leilão on-line

O primeiro leilão da Transitar, realizado nessa terça-feira (8) em caráter on-line, teve uma arrecadação
preliminar de R$ 894.299, valor que será efetivado
apenas após todos os licitantes concretizarem os
pagamentos. O leilão teve início às 9h e foi concluído às
15h, com arremate de todos os lotes colocados à venda,
exceto os lotes que foram retirados devido a restrições.
Ao todo, foram arrematados 400 lotes. O valor alcançado
representa um ágio de 587%, já que os lances iniciais
somavam aproximadamente R$ 130 mil.
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SHOW RURAL EDIÇÃO DE INVERNO

Tecnologias para alta produtividade
de trigo atraem produtores rurais
Osvanir Martins tem 54 anos e
é um tradicional agricultor de Realeza, no sudoeste do Paraná. Ele
planta trigo há 15 anos, acompanha com atenção a evolução
que a cultura experimenta e se
diz impressionado com os resultados. “Tive a opor tunidade de visitar a edição especial de inverno
do Show Rural Coopavel, nessa terça-feira [8], e fiquei animado com
o que vi”, relata.
A tecnologia, segundo Osvanir,
disponibiliza aos triticultores o
melhor dos mundos para produzir com produtividades elevadas
e com custos cada vez menores. “Vivemos novos tempos que
exigem mudanças e adaptação,
por isso a edição de inverno é
feita para plataformas digitais e
agora, nesta semana de setembro, temos uma etapa presencial,
respeitando todas as orientações
do Ministério e das Secretarias
de Saúde para evitar riscos com
a pandemia”, diz o presidente da
Coopavel, Dilvo Grolli.
A tecnologia transforma a cultura do trigo de forma ampla. “Ela

mudou muito e é possível resumi-la
a partir do conceito da biodiversidade, responsável pela resiliência,
saúde do solo, sanidade da planta
e equilíbrio que conduz a maior produtividade com custos menores”,
diz o técnico agrícola Ivonei Dalla
Cor te. “Realmente, o que se vê
aqui deixa todos animados com as
possibilidades que o trigo oferece”,
afirma o agricultor Angelo Marion,
80, de Capitão Leônidas Marques.
PRODUTIVIDADE
A produtividade é um dos aspectos mais relevantes das novidades
mostradas na edição de inverno.
São 23 variedades de trigo e pelo
menos dez delas alcançam produtividade acima de 6 mil quilos por

hectare, diz o coordenador-geral do
Show Rural Coopavel, o agrônomo
Rogério Rizzardi.
Esse número é dos mais significativos porque representa 40% a
mais em comparação aos melhores resultados já obtidos no País.
“Uma das características mais
interessantes é mostrar ao produtor rural aspectos da cultura realmente adaptados à realidade da
qualidade em termos de exigências nacionais e internacionais
à farinha da qual derivam tantos
produtos. O que temos aqui compete com o que há de melhor no
mundo”, ressalta Rizzardi.
São variedades desenvolvidas
para expressar qualidade em fertilização, manejo agronômico e clima.

Evento segue até sexta-feira

A edição de inverno recebe cooperados e produtores rurais que cultivam ou que
tenham interesse em cultivar trigo. Os grupos de no máximo 200 pessoas por
período (manhã e tarde) são divididos em menores - de 10 a 15 pessoas -, que
então cumprem um roteiro pré-estabelecido por 14 estações.
A coordenação do Show Rural Coopavel Edição de Inverno emprega diversos
cuidados preventivos, como aferição da temperatura corporal, uso de máscara e
distribui álcool em gel em pontos estratégicos do parque.
A edição de inverno seguirá até a tarde desta sexta-feira (11), em Cascavel.
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Ponte Molhada: Projeto para
reforma não sai da gaveta

O Parque Municipal Salto do
Por tão, em Cascavel, conhecido
pela Ponte Molhada, já foi bem
mais encantador. Há tempos quem
visita o local se depara com a evidente falta de cuidados, sujeira e a
necessidade urgente de reformas
na parte estrutural, a exemplo das
escadarias, do deck de madeira,
dos quiosques e dos banheiros.
A última vez que o lugar passou
por uma reforma completa foi em
2010 e custou R$ 50 mil. Só que,
sem segurança, meses depois, o
local já era alvo de vandalismo e a
deterioração natural foi acelerada
pelas mãos do homem.
Em 2014, quiosques estavam
quebrados, coberturas e tijolos precisavam ser substituídos, paredes
estavam cobertas de pichações,
a parte elétrica e o encanamento
necessitavam de reparos.
Após cobrança da sociedade
e da imprensa, em dezembro de
2018, algumas melhorias chegaram a ser anunciadas e até parecia
que a reforma ia acontecer. Só que
apenas um trabalho de limpeza e
manutenção foi feito, com algumas
árvores arrancadas.
No ano passado, o acesso à
cachoeira da Ponte Molhada chegou a ser interditado com uma fita
de isolamento porque faltavam
pedaços de madeiras nas escadarias, oferecendo risco a quem
frequentava o lugar.
No mesmo ano, uma reforma no
valor de quase R$ 150 mil começou a ser realizada, com mão de
obra da Cohavel (Companhia Municipal de Habitaçãode Cascavel),
que chegou a reformar e a pintar
alguns quiosques, mas o trabalho
teve que ser paralisado porque

EM 2019, revitalização chegou a ser iniciada, mas logo parou
o Município tinha uma restrição
com o IAT (Instituto Água e Terra) antigo IAP - que impossibilitava
a prefeitura de receber qualquer tipo de licenciamento por
causa de multas ambientais
de R$ 200 mil aplicadas pelo
Instituto. A situação impediu a
homologação de um pátio para
o recebimento da madeira que
seria usada na revitalização.
Depois disso, mais uma
tentativa foi feita por meio de
uma empresa terceirizada, mas
novamente o projeto não teve
sequência.
n Reportagem: Patrícia Cabral
Foto: Arquivo

O que diz a
prefeitura

A Prefeitura de Cascavel informou que
os projetos para revitalização do Parque
Municipal Salto Portão estão em fase
de elaboração. “Assim que os projetos
forem concluídos, serão realizados
os orçamentos e encaminhados para
processo licitatório. Já existe um orçamento para manutenção e preservação
de parques. Dependemos dos projetos
para saber os valores necessários”, disse
o secretário de Meio Ambiente de Cascavel, Wagner Seit Yonegura. “Nesse
valor de R$ 150 mil, em 2019, seriam
contempladas somente a reforma da
escadaria e de alguns quiosques. Agora
estamos elaborando a contratação de
projeto para revitalização completa do
local”, complementou o secretário.

Onde fica

O Parque Municipal tem 121.000 metros quadrados de área e está localizado
na Comunidade de Salto Portão, no Distrito de Rio do Salto, com acesso dois
quilômetros depois do pedágio da BR-277, na saída para Curitiba. O local
possui trilhas, mirantes, duas quedas d’água e uma pedreira desativada. No
trajeto do parque, encontra-se a famosa Ponte Molhada, que levou o nome
porque a água do rio passa sobre a ponte.
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TRANSPORTE ESCOLAR

A expectativa da volta das aulas na próxima semana, ao menos em par te da rede privada,
tira da garagem um segmento
que foi bastante prejudicado devido à pandemia: o transpor te escolar. Afinal, são quase seis meses de escolas e universidades
fechadas, ou seja, sem alunos
para transpor tar.
Conforme Decreto Municipal
15.621, de 19 de agosto, está
permitido o retorno das aulas
presenciais do Ensino Médio e
do 9º ano do Ensino Fundamental
dos colégios par ticulares de Cascavel a par tir de 14 de setembro.
O restante pode voltar a par tir de
28 de setembro.
Na semana passada, a Transitar (Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania)
vistoriou os veículos. Dos 105 permissionários cadastrados, apenas
46 compareceram. Desses, 27
foram aprovados e os outros 19

FOTOS: SECOM

Após 6 meses paradas, menos
da metade das vans voltam

VISTORIA dos veículos foi feita na semana passada

apresentaram pendências, e já as
regularizaram. Na sexta, foi a vez
do transporte escolar rural. Seis
dos sete esperados apareceram, e
apenas dois foram aprovados. Os
demais têm dez dias para regularizarem as pendências.

LOCAL 09
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Incerteza,
transtorno
e prejuízo
Quem já está com a autorização garantida para trabalhar, mescla esperança com cautela. Alberto Albuquerque é um dos pioneiros
no serviço oferecido em Cascavel,
atuando há 22 anos. Nunca tinha
passado por algo parecido. “Vou
colocar na rua apenas metade da
frota. Temos quatro vans, realizamos a vistoria em duas delas”.
Um dos motivos é a redução no
número de passageiros: “Foram
cancelados 60% dos nossos contratos e acredito, infelizmente, que
isso pode piorar. Fizemos acordos
com os clientes e oferecemos descontos de 50% no valor da mensalidade, mas, mesmo assim, a maioria não tem feito os pagamentos.
Dos 126 alunos do início do ano,
apenas quatro estão participando
de aulas práticas em duas universidades de Cascavel. Se a situação

ALBERTO retoma
atividade com apenas
metade da frota

ARQUIVO PESSOAL
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não melhorar nas próximas semanas, vamos paralisar totalmente”.
Ele conta que começou 2020
com otimismo, inclusive fazendo investimentos na empresa, mas que
agora a sensação é de impotência e
regada a muita preocupação. “Nunca
imaginei passar por essa situação.
Comecei o ano fazendo planos, com
expectativas e até renovei a frota,
mas agora só tenho dívidas”, revela.
NA GARAGEM
Depois de 19 anos atuando com
transporte escolar, esta é a primeira
vez que os quatro veículos na empresa da Isabel Scarppa estão parados
e devem permanecer na garagem.
Segundo ela, de março a agosto,

O que pede a vistoria

Para voltar ao trabalho, as empresas precisam estar em dia
com mais de 60 itens que foram fiscalizados pela Transitar na
semana passada, incluindo documentos e condições do veículo. Além disso, agora também precisam se adequar às medidas sanitárias exigidas no decreto municipal de prevenção à
propagação do coronavírus. Confira algumas das medidas:
l O transporte deve ser feito com apenas 50% da
capacidade do veículo
l É recomendada a aferição de temperatura dos estudantes
no momento da entrada no transporte
l Durante todo o trajeto, motorista e passageiros devem
usar máscaras
l Higienização as mãos com álcool em gel no embarque e
desembarque
l Manter as janelas abertas, evitando o uso do
ar-condicionado
l Os bancos deverão ser marcados para não utilização,
para obedecer ao distanciamento

95% dos contratos foram cancelados. “Antes da pandemia, a gente
transportava mais de 130 alunos
por dia para escolas, faculdades
e cursinhos. Nessa semana, por
exemplo, transportamos duas pessoas e então decidimos parar novamente porque o valor não compensa”, disse ela, na última semana.
A empresária se refere aos custos das vans paradas. “Os veículos
são abastecidos com diesel e ficar
parado por tanto tempo assim danifica a parte mecânica, aumentando
a necessidade de manutenção. Ao
mesmo tempo, retomar as atividades e colocar a van para rodar com
apenas um ou dois alunos gera
mais gastos do que lucro”.

Impasse: E a situação
dos contratos?

Segundo a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), o contratante deve continuar pagando
as mensalidades do transporte escolar porque se
trata de serviço anual, mas que, se depois, houver
reposição das aulas, o transportador não poderá
exigir taxas extras ou recebimento de diferenças.
Já o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa ao
Consumidor) se posiciona de maneira contrária, justificando que, se a prestação dos
serviços for temporariamente suspensa, os
gastos habituais do transportador também
seriam reduzidos, portanto, não deve haver
cobrança até que o serviço seja retomado.
A orientação do Procon-PR é que exista um
acordo entre as partes e que o consumidor
negocie diretamente com a empresa para que
ninguém se sinta lesado. Entre as possibilidades
estão o pagamento parcial, a renegociação dos
valores e a suspensão temporária do contrato.

n Reportagem:Patrícia Cabral

LOCAL

CASCAVEL, 9 DE SETEMBRO DE 2020

TRANSPORTE ESCOLAR

A expectativa da volta das aulas na próxima semana, ao menos em par te da rede privada,
tira da garagem um segmento
que foi bastante prejudicado devido à pandemia: o transpor te escolar. Afinal, são quase seis meses de escolas e universidades
fechadas, ou seja, sem alunos
para transpor tar.
Conforme Decreto Municipal
15.621, de 19 de agosto, está
permitido o retorno das aulas
presenciais do Ensino Médio e
do 9º ano do Ensino Fundamental
dos colégios par ticulares de Cascavel a par tir de 14 de setembro.
O restante pode voltar a par tir de
28 de setembro.
Na semana passada, a Transitar (Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania)
vistoriou os veículos. Dos 105 permissionários cadastrados, apenas
46 compareceram. Desses, 27
foram aprovados e os outros 19

FOTOS: SECOM

Após 6 meses paradas, menos
da metade das vans voltam

VISTORIA dos veículos foi feita na semana passada

apresentaram pendências, e já as
regularizaram. Na sexta, foi a vez
do transporte escolar rural. Seis
dos sete esperados apareceram, e
apenas dois foram aprovados. Os
demais têm dez dias para regularizarem as pendências.

LOCAL 09

CASCAVEL, 9 DE SETEMBRO DE 2020

Incerteza,
transtorno
e prejuízo
Quem já está com a autorização garantida para trabalhar, mescla esperança com cautela. Alberto Albuquerque é um dos pioneiros
no serviço oferecido em Cascavel,
atuando há 22 anos. Nunca tinha
passado por algo parecido. “Vou
colocar na rua apenas metade da
frota. Temos quatro vans, realizamos a vistoria em duas delas”.
Um dos motivos é a redução no
número de passageiros: “Foram
cancelados 60% dos nossos contratos e acredito, infelizmente, que
isso pode piorar. Fizemos acordos
com os clientes e oferecemos descontos de 50% no valor da mensalidade, mas, mesmo assim, a maioria não tem feito os pagamentos.
Dos 126 alunos do início do ano,
apenas quatro estão participando
de aulas práticas em duas universidades de Cascavel. Se a situação

ALBERTO retoma
atividade com apenas
metade da frota

ARQUIVO PESSOAL

08

não melhorar nas próximas semanas, vamos paralisar totalmente”.
Ele conta que começou 2020
com otimismo, inclusive fazendo investimentos na empresa, mas que
agora a sensação é de impotência e
regada a muita preocupação. “Nunca
imaginei passar por essa situação.
Comecei o ano fazendo planos, com
expectativas e até renovei a frota,
mas agora só tenho dívidas”, revela.
NA GARAGEM
Depois de 19 anos atuando com
transporte escolar, esta é a primeira
vez que os quatro veículos na empresa da Isabel Scarppa estão parados
e devem permanecer na garagem.
Segundo ela, de março a agosto,

O que pede a vistoria

Para voltar ao trabalho, as empresas precisam estar em dia
com mais de 60 itens que foram fiscalizados pela Transitar na
semana passada, incluindo documentos e condições do veículo. Além disso, agora também precisam se adequar às medidas sanitárias exigidas no decreto municipal de prevenção à
propagação do coronavírus. Confira algumas das medidas:
l O transporte deve ser feito com apenas 50% da
capacidade do veículo
l É recomendada a aferição de temperatura dos estudantes
no momento da entrada no transporte
l Durante todo o trajeto, motorista e passageiros devem
usar máscaras
l Higienização as mãos com álcool em gel no embarque e
desembarque
l Manter as janelas abertas, evitando o uso do
ar-condicionado
l Os bancos deverão ser marcados para não utilização,
para obedecer ao distanciamento

95% dos contratos foram cancelados. “Antes da pandemia, a gente
transportava mais de 130 alunos
por dia para escolas, faculdades
e cursinhos. Nessa semana, por
exemplo, transportamos duas pessoas e então decidimos parar novamente porque o valor não compensa”, disse ela, na última semana.
A empresária se refere aos custos das vans paradas. “Os veículos
são abastecidos com diesel e ficar
parado por tanto tempo assim danifica a parte mecânica, aumentando
a necessidade de manutenção. Ao
mesmo tempo, retomar as atividades e colocar a van para rodar com
apenas um ou dois alunos gera
mais gastos do que lucro”.

Impasse: E a situação
dos contratos?

Segundo a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), o contratante deve continuar pagando
as mensalidades do transporte escolar porque se
trata de serviço anual, mas que, se depois, houver
reposição das aulas, o transportador não poderá
exigir taxas extras ou recebimento de diferenças.
Já o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa ao
Consumidor) se posiciona de maneira contrária, justificando que, se a prestação dos
serviços for temporariamente suspensa, os
gastos habituais do transportador também
seriam reduzidos, portanto, não deve haver
cobrança até que o serviço seja retomado.
A orientação do Procon-PR é que exista um
acordo entre as partes e que o consumidor
negocie diretamente com a empresa para que
ninguém se sinta lesado. Entre as possibilidades
estão o pagamento parcial, a renegociação dos
valores e a suspensão temporária do contrato.

n Reportagem:Patrícia Cabral

10

VARIEDADES

CASCAVEL, 9 DE SETEMBRO DE 2020

Dia de encerramento e recomeço

9 DE SETEMBRO

O dia 9 de setembro é muito especial. Ele representa o encerramento e o recomeço de
ciclos para a numerologia ou como muitos chamam, uma abertura de portal.
Este dia tem a energia do desapego que é necessária para deixar para trás com sabedoria certas coisas que não nos agregam, dando lugar às novas. Apenas o que estiver em
sintonia com o nosso propósito permanece.
O momento 9 de qualquer coisa simboliza o seu final! Na Numerologia de Setembro não
é diferente!
A partir daqui não há mais o que esperar desse ciclo. Cada etapa do ciclo é importante e
temos um bom aproveitamento quando deixamos a energia fluir. Vamos recapitular as
vibrações anteriores:
l Janeiro: mês 1 – Início do ciclo – energia criativa, impulso, coragem, determinação, abertura
l Fevereiro: mês 2 – Assentamento da ideia original, paciência, trabalho, cooperação, calma
l Março: mês 3 – Confirmação pelos primeiros resultados, contatos afins, lucros, sorte
l Abril: mês 4 – É sério o negócio, respeito a regras, organização, limpeza, trabalho duro
l Maio: mês 5 – Momento crucial para mudanças necessárias, liberdade e movimento
l Junho: mês 6 – Confirmação de compromissos, novas responsabilidades e resultados
l Julho: mês 7 – Momento espiritual, reflexões e questionamentos do caminho escolhido
l Agosto: mês 8 – Merecido retorno dos esforços, recompensa, reconhecimento, prêmios
l Setembro: mês 9 – Final do ciclo – limpeza após a colheita, energia do desapego,
despedidas, aprendizados.

As dicas para deixar a energia do 9 beneficiar você são simples, porém desafiadoras:
Deixe as coisas que te incomodam irem embora da sua vida, pessoas também;
Olhe para os últimos 9 meses e reconheça toda sua caminhada;
Aproveite a energia de encerramento para terminar um relacionamento tóxico;
Tenha coragem para sair do emprego, projetos ou atividades que você não quer mais fazer;
Doe roupas, sapatos, livros e coisas que estão só juntando poeira;
Limpe o seu coraçãozinho também dos sentimentos passados;
Prepare-se para recomeçar um novo ciclo levando apenas aquilo que é contribuição
na sua vida.
Animal de poder de setembro: o arquétipo
animal que emana a vibração do número
9 é a Coruja. Ela é símbolo de sabedoria
e também de cuidado. Sua função biológica na natureza é controlar a população
de outras espécies. Sua cadeia alimentar
inclui desde pequenos insetos, roedores e
até anfíbios e répteis.
As corujas “limpam” os excessos e mantêm
o equilíbrio do ecossistema. Elas se adaptam
bem a qualquer habitat: o único continente
onde não há corujas é na Antártida. Elas nos
ajudam a enxergar com sabedoria tudo o que
está oculto, mesmo na noite mais escura, nos
chamam para a introspecção e a intuição.

Por essas características, a coruja
é considerada um Animal de Poder:
orienta-nos pela visão, enxerga além dos
nossos olhos, anda pelas sombras e não
tem medo de animais venenosos (nossos medos). Também está relacionada
com a clarividência e a magia.
O 9 é o último dos números simples
(um só dígito) e traz grande sabedoria e
poder espiritual, pois contém a experiência de todos os números que o antecedem. Aproveite a energia do dia 9!
Fonte: Guia da Alma
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horóscopo

Band-(?),
proteção
de feridas
Simbolizam as
bodas de
30 anos

Agência
espacial
dos EUA
(sigla)

O nosso
país

Nome que
passa de
pai para
filho
Recurso
do verso
Ato de
regressar

Forma
do anel

Elba
Ramalho,
cantora
(?)-Pererê,
entidade
folclórica

Virgem 23/08 a 22/09

Tipo de
mamão
Estou
ciente

Destrói;
devasta

Aqui;
neste
local

Libra 23/09 a 22/10

Corre o risco de parecer egocêntrico demais e precisa relaxar.
Você está exagerando as coisas, mas desacelerar vai parecer
mais difícil do que continuar nesse caminho. Você precisa
encontrar um equilíbrio.

Sagitário 22/11 a 22/12

Suas ideias estão mais claras e chegou a hora de tomar uma
decisão que envolve compromisso em longo prazo. Você tem
as ferramentas necessárias para enfrentar e resolver problemas que o estão incomodando profundamente e bloqueando
seus níveis de energia.

Futilidade; trivialidade

155, em
algarismos
romanos

Adorar a
Deus
Rede local
(Inform.)

BANCO

Capricórnio 22/12 a 20/01

Aquário 21/01 a 19/02
Peixes 20/02 a 20/03

É preciso tomar um tempo antes de recomeçar no amor. Os
seus pensamentos o absorvem completamente. Você precisa
relaxar mentalmente, procure descansar.

Cada
porção do
oceano

Vogais de
"bala"
1

Solução
O livrão sobre os
personagens interpretados
pela Gi no Luccas Toon.

Não crie preocupações que não existem. A facilidade em
seus relacionamentos te ajudará a superar os problemas
de humor. Você sente uma necessidade de respirar e
desacelerar. Seria bom dedicar algum tempo para relaxar
e voltar à fase inicial.

A maneira como você se expressa pode ser insolente, mas
vai fazer com que supere alguns obstáculos. Seu corpo ainda
precisa descansar um pouco mesmo que você se sinta bem.

Fica mais
doente

Beiij iNNhhooss
DA

Gi

/editorapixel
@editorapixel

R
O

Escorpião 23/10 a 21/11

Manobra
típica dos Orígenes
jogos de Lessa,
guerra escritor

Anexo de
cozinhas

3/aid — lan. 6/aderir — tática. 7/velório.

Você está se sentindo melhor com você mesmo. Terá mais
segurança para alcançar seus objetivos. No que diz respeito
à aptidão, você está se esforçando para o equilíbrio. Se sentirá em contato com as necessidades do seu corpo. Ouça
o seu corpo.

Estado
de inconsciência
(Med.)

M
E
S

Hoje o dia será muito animado. Os encontros serão agradáveis e reforçarão sua confiança. Você precisa encontrar um
equilíbrio entre a reflexão e a ação, entre a atividade física e
o relaxamento. Ouça o seu corpo.

Núcleo
do ovo
Colar;
unir

A
L
E
M

Leão 22/07 a 22/08

Seu otimismo e habilidades sociais vão lhe trazer sorte
hoje. Relacionamentos bem sucedidos estão à vista. Vai
ser difícil decidir entre as suas prioridades e futilidades,
tome cuidado.

Relativo
ao porco
Mais
adiante

Artefato
de cera
Objetivo;
meta

A
D
E
R
I
R

Câncer 21/06 a 21/07

Conseguirá finalizar um projeto financeiro relativo a uma
compra importante. Uma renovação de energia reforçará sua
energia essencial. Você se sentirá mais forte e, acima de tudo,
mas inclinado a se comprometer com coisas importantes.

Fábricas
de telhas
e tijolos

A
R
E
A

Não tome nenhuma decisão irreversível hoje. Tenha cautela,
precisa ver as coisas mais claramente em primeiro lugar. É
um bom momento para cuidar da saúde.

Inimigos
do Batman
(HQ)

Negar
(o que
o outro
afirmou)

P
I
N
G
U
I
M
E
C
H
A
R
A
D
A

Gêmeos 21/05 a 20/06

Cerimônia
Órgão da anterior
Justiça ao enterro

N T
U I
A ME
S
A
N O
A
S A
A
C
I O
M
D A
R

Se afaste de sua rotina um pouco. É hora de fazer planos para
o futuro. Você precisa encontrar um equilíbrio entre o físico e
o bem-estar mental, o repouso e a atividade para fazer justiça
às necessidades do seu corpo.
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Letra repetida
em "pipa"
Despidas; Grupo de
desnudas jogadores

O de
Bolsa de dezembro
mercados encerra o
ano

P
A
P
A
I
A

Touro 21/04 a 20/05
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Áries 21/03 a 20/04

Hoje, você vai ter que fazer algumas reavaliações importantes. Mantenha a calma e retroceda. Você vai sentir uma queda
de energia. Você está pensando muito, mas o que precisa é
de total relaxamento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BRIGA DE FACÇÃO

Preso é morto na cadeia
e autores forjam suicídio
A Delegacia de Homicídios de
Cascavel informou na tarde de
ontem (8) que o suposto suicídio
por enforcamento de um preso
registrado no dia 13 de agosto na
Cadeia Pública de Cascavel se trata
de um assassinato.
O trabalho dos peritos apontou
que o detento foi morto e depois
colocado na posição em que foi
encontrado pelos policiais. “Após
investigação do caso, a DH verificou

que se trata de um homicídio. O
detento Muriel Garcia de Almeida,
18 anos, foi morto e depois o corpo
foi pendurado para simular um enforcamento e a situação de suicídio”,
afirmou a delegada Raísa Scariot.
Segundo ela, os autores do crime
já foram identificados: “A polícia identificou dois detentos que são apontados como suspeitos e a prisão
preventiva deles já foi deferida pelo
Poder Judiciário. Então, os suspeitos,

BPFron apreende ônibus
com diversos fundo falsos

BPFRON

Em ação da Operação Hórus, policiais
militares do BPFron (Batalhão de Polícia
de Fronteira), em patrulhamento em Cascavel, abordaram um ônibus de turismo
com placas de Graraçai (SP) e, após buscas, encontraram no bagageiro diversas
mercadorias oriundas do Paraguai. No
interior do ônibus também foram encontrados produtos contrabandeados. Após
uma revista minuciosa, foi encontrado um
fundo falso na lateral esquerda do veículo
com mais mercadorias escondidas, avaliadas em R$ 245 mil. A ação aconteceu na
noite de segunda (7) e divulgada ontem.
Os ocupantes do ônibus, de idades entre
46 anos a 57 anos, foram identificados e
qualificados para futuros procedimentos no
processo e liberados em sequência.
Diante dos fatos, o ônibus e as mercadorias contrabandeadas foram encaminhados para procedimentos cabíveis
em Cascavel.
NO TOTAL, FORAM APREENDIDOS:
l 19 aparelhos de celulares que estavam em um
fundo falso de um galão de óleo no bagageiro
l 4 volumes de maquiagens diversas oriundas
do Paraguai
l 75 caixas de mel estimulante sexual e
l 3.400 baterias de celulares
l 4 pessoas identificadas
l Prejuízo aos contrabandistas passa de R$ 245 mil

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02
28
01
05
23

que já estavam presos por outros crimes, agora também devem responder por homicídio qualificado”.
A vítima havia sido presa dias
antes pelo crime de receptação.
Ainda segundo a delegada, a motivação do crime seria uma desavença entre facções. “Os suspeitos e a vítima pertenciam a facções
diferentes e uma desavença entre
esses dois grupos teria sido o
motivo do crime”, resumiu Raísa.

Operação Integrate:
Mais três são presos
por tráfico de drogas

Nessa terça-feira (8), mais três pessoas
foram presas e seis mandados de busca e
apreensão cumpridos em Cascavel e Três
Barras do Paraná, na segunda fase da Operação Integrate, desencadeada pela Polícia
Civil de Catanduvas e pela Denarc (Divisão
Estadual e Narcóticos) de Cascavel.
Com o cumprimento das buscas, uma
pessoa foi presa em flagrante delito
pelo crime de posse de arma de fogo.
Os quatro presos foram encaminhados
à Cadeia Pública de Cascavel, onde permanecem à disposição da Justiça.
INVESTIGAÇÃO
O delegado da Denarc, Thiago Teixeira,
informou que as investigações começaram em abril. A primeira fase da operação
foi deflagrada no dia 15 de julho, com o
cumprimento de 26 mandados judiciais,
sendo nove de prisão preventiva e 17 de
busca e apreensão nos Municípios de
Cascavel, Catanduvas, Ibema e Três Barras
do Paraná para desarticular um esquema
de tráfico de drogas.
Ao todo, nas duas fases, foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva,
23 mandados de busca e apreensão e
realizadas cinco prisões em flagrante,
com a apreensão de armas de fogo e
drogas (quantidades não informadas).

CASCAVEL, 9 DE SETEMBRO DE 2020

HOJE NEWS
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Cascavel perde na Liga Nacional
Jogando no Rio Grande do Sul
nessa terça-feira (8) pela Liga Nacional, o Cascavel Futsal foi derrotado
pelo Carlos Barbosa por 2 a 0.
O primeiro tempo no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra
terminou empatado por 0 a 0.
As redes só balançaram na
etapa complementar, quando Lé,
aos sete minutos, marcou para o
time gaúcho.
Aos 17 jogados, Lé fez o
segundo gol dele na par tida e
fechou o placar: 2 a 0.
O próximo compromisso do Cascavel será nesta quinta-feira (10),
contra o Atlântico, novamente pela
Liga Nacional. O jogo está marcado
para as 20h, em Erechim.
O Carlo Barbosa recebe o Marreco na sexta-feira (11), a par tir
das 17h.
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PARTIDA foi realizada no Rio Grande do Sul

Paranaenses em quadra

Nesta quarta-feira (9), outros três paranaenses entram em quadra pela LNF.
O Pato Futsal recebe o Joaçaba às 15h30 no Ginásio Dolivar Lavarda. No Ginásio Amário
Vieira da Costa, o Umuarama encara o Jaraguá, às 18h. E, a partir das 20h30, o Campo
Mourão joga na Arena UTFPR contra o Tubarão.

Novo centro de formação de atletas homenageia campeões
Nomes que fazem parte da história do futebol cascavelense e que
integraram o elenco que conquistou
o título de campeão paranaense de
1980 “entram em campo” novamente, desta vez para apoiar o futuro
do esporte na cidade.
Ex-jogadores como Sérgio Ramos,
Manoel e o inesquecível goleiro Zico que marcou o gol histórico no Ninho da
Cobra -, juntamente com Rubens Alves
de Souza, o Tião, presidente da Liga
de Futebol de Cascavel, são responsáveis pela criação de um novo núcleo

O time campeão de 1980

direcionado à formação de jogador.
O Centro de Formação de Atletas
Campeão de 1980 será direcionado
ao trabalho de base, incluindo categorias do sub-7 ao sub-15. Os treinos serão realizados no TEF Eventos,
na Rua Pedro Carlos Neppel, 223, na
Região do Lago em Cascavel.
“Temos um CNPJ próprio e
somos um centro de formação
independente, porém, formalizamos uma parceria com o Cascavel
Clube Recreativo. Nossos atletas da
base poderão futuramente integrar
as equipes sub-17, sub-20 e até
mesmo o time profissional do CCR”,
esclarece o coordenador do centro
de formação, Rubens Alves.
O primeiro processo seletivo de
jovens atletas, que vai contar com
a presença dos campeões de 80,
será direcionado a atletas do sub-7
ao sub-15 nos dias 19 e 20 deste
mês, no local de treinamento, a partir das 9h. As inscrições serão feitas
no local. “Não vamos cobrar taxa de
inscrição, mas quem quiser colaborar
com qualquer valor, pode. É preciso
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SÉRGIO Ramos e o goleiro Zico
que cada jogador leve tênis, meião e
calção. Os menores precisam estar
acompanhados pelos pais ou pelos
responsáveis”.
No sábado dia 18, às 20h, será
realizada uma macarronada beneficente. O valor é R$ 20 por pessoa. Informações pelo telefone (45)
9922-8866. “O dinheiro arrecadado
será usado totalmente em prol do
núcleo. Vai ser usado para a compra de material espor tivo, bolas,
coletes...”, completou Rubens Alves.

ESPORTE

CASCAVEL, 9 DE SETEMBRO DE 2020

PRIMEIRO TESTE

FC derrota Toledo
em amistoso
Em uma prévia dos confrontos do Clássico da Soja na Série
D, o Toledo Esporte Clube recebeu o Futebol Clube Cascavel
no Estádio 14 de Dezembro na
tarde de ontem para uma partida amistosa visando à preparação das equipes para a disputa
da competição nacional.
O primeiro teste das equipes
terminou com vitória do time
cascavelense por 3 a 0.
Aos 25 minutos do primeiro
tempo, Paulo Baya abriu o placar para a Serpente Aurinegra.
Aos 44 jogados, Libano ampliou
para 2 a 0.
No segundo tempo, aos 42
minutos, Henrique fez o terceiro
do FC e fechou o placar.
Neste sábado (12), o FC Cascavel encara mais um amistoso.
Enfrenta o Maringá, que se prepara para a disputa da Divisão
de Acesso.
Já o Toledo volta a campo
no domingo (13), para um jogo-treino contra o Batel, novamente em casa.

MAURO BIANCHI
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Zona de
rebaixamento I

Athletico e Botafogo fazem
confronto direto nesta quarta para
fugir da zona de rebaixamento
da Série A, a partir das 17h30, na
Arena da Baixada, em Curitiba. O
time paranaense é o 16º colocado
com sete pontos, enquanto o
Botafogo está uma posição acima,
com oito pontos.
O time paranaense vem de uma
sequência de seis partidas sem
vitórias, sendo que não marcou gols
em quatro delas, o que preocupa
o técnico Eduardo Barros, mesmo
com o entendimento de que há um
processo de reformulação.

Zona de
rebaixamento II

Também hoje, o Coxa encara o
lanterna Goiás, fora de casa, com
o objetivo de fugir da zona de
rebaixamento. Os dois alviverdes
vivem momentos delicados na
tabela, sem muitos resultados
positivos e com troca de técnicos.
Para isso, o Coritiba tem que
vencer o jogo e torcer contra o rival
Athletico. Com sete pontos em sete
jogos, o time é o 17º colocado.
“Estamos evoluindo e fazendo jogos
melhores. Acredito que seja uma
questão de tempo deixar a ZR. Não
é tão simples assim, mas estamos
trabalhando para fugir
e se distanciar dela”, disse o
técnico Jorginho.
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TIMES fizeram uma prévia do Clássico da Soja

Série D

O Campeonato Brasileiro da Série D deste ano é formado por
oito grupos e os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata.
Toledo e FC Cascavel integram o Grupo A7 da competição. Além
deles, estão na chave o paranaense Nacional de Rolândia, os cariocas Portuguesa, Bangu e Cabofriense e os representantes paulistas Ferroviária e Mirassol.
A estreia do Toledo será no sábado dia 19 deste mês, fora de
casa, às 15h, no Rio de Janeiro, contra a Portuguesa. O FC Cascavel entra em campo no dia 20, domingo, contra a Cabofriense. O
jogo está marcado para as 16h, no Estádio Olímpico Regional.

17h30
18h
18h
19h15
21h30
21h30
19h15

BRASILEIRÃO
Athletico x Botafogo
Goiás x Coritiba
Fortaleza x Sport
São Paulo x RedBull
Santos x Atlético-MG
Fluminense x Flamengo
SÉRIE B
Paraná x América-MG

20h

SÉRIE C
Paysandu x Jacuipense

15h
15h
15h
15h
17h

BRASILEIRÃO FEMININO
Flamengo x Ferroviária
Minas x Palmeiras
Grêmio x Iranduba
São José x Santos
São Paulo x Ponte Preta
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Ministro da Saúde prevê
vacinação em janeiro

O ministro interino da Saúde,
Eduardo Pazuello, afirmou nessa
terça-feira (8) que o País dará início
em janeiro à vacinação da população contra o novo coronavírus. Em
reunião ministerial, o ministro disse
que as primeiras doses devem chegar a partir do início do próximo ano
e que o plano é já imunizar “todo o
mundo”. “A gente está fazendo os

contratos com quem fabrica a vacina
e a previsão é de que essa vacina
chegue para nós a partir de janeiro.
Em janeiro do ano que vem, a gente
começa a vacinar todo o mundo”.
A pasta prevê que, inicialmente,
chegarão ao País 100,4 milhões de
doses da vacina, produzida em parceria com a Fiocruz. A estimativa é de que
a segunda dose seja disponibilizada no

Suspensas parcelas da casa
própria; veja quem pode
O Conselho Curador do FGTS (Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou ontem a suspensão, por 120 dias, de
parcelas de financiamento habitacional
para a população de baixa renda por
causa da pandemia da covid-19.
É esperado que, com isso, o fundo
deixe de arrecadar R$ 3 bilhões no
período, contado a partir das parcelas
que vencem em setembro. No entanto,
o governo diz que não haverá prejuízo ao
FGTS, pois o valor será pago posteriormente e com correção monetária.
A suspensão temporária vale para
famílias com renda mensal de até R$ 4 mil
(faixas 1,5 e 2 de contratos habitacional)
e para algumas modalidades de financiamento com recursos do fundo, como a
carta de crédito individual - financiamento

feito diretamente com a pessoa física e
destinado à construção, reforma ou
melhoria na moradia própria (residencial).
Também será aplicada à carta de crédito associativo, linha de crédito para
financiamento de empreendimentos
habitacionais com recursos do FGTS e formalizada com uma empresa do ramo de
construção civil, geralmente cooperativas,
associações, sindicatos, etc.
Outra linha é a de Apoio à Produção.
Nesse caso, os recursos do financiamento
feito para as pessoas físicas são liberados
diretamente à construtora, conforme cronograma de execução da obra.
A pausa nas cobranças, porém, não
inclui o Pró-Moradia, que atende famílias
em situação de risco social, mas é assinado com estados e municípios.

segundo semestre do próximo ano.
Na semana passada, o secretário-executivo do Ministério da
Saúde, Elcio Franco, disse, no
entanto, que a vacina não deve ser
para toda a população. “Dentro dos
dados da epidemiologia, não há
previsão de vacinar 100% da população. Isso não é o normal, mas
sim os grupos de risco”, disse.

Queda no diesel
e na gasolina

A Petrobras informou aos
clientes ontem a redução dos
preços dos combustíveis nas
refinarias. O litro da gasolina
caiu R$ 0,0884 e o do óleo
diesel, R$ 0,0922, segundo a
Abicom (Associação Brasileira
dos Importadores de Combustíveis). A Petrobras informou que
as quedas dos dois combustíveis foram de 5%. Já o diesel
marítimo foi reduzido em 5,2%.
A revisão dos preços passa
a vigorar nesta quar ta-feira, e
será uniforme nos diferentes
pontos de entrega, de acordo
com a entidade.

Paraná recebe nova sequência de placas
O Paraná foi o primeiro estado
brasileiro a ter uma sequência disponibilizada para placas veiculares,
após a substituição das antigas placas amarelas pelas placas cinzas. Em
20 de fevereiro de 1990, foram concedidas as sequências de AAA-0001
a BEZ-9999. No entanto, depois de
30 anos, as combinações de letras
e números estão se esgotando. Por
isso, o Detran-PR (Departamento de

Trânsito do Paraná) solicitou ao Denatran (Depar tamento Nacional de
Trânsito) uma nova sequência alfanumérica, que já foi disponibilizada
para atender a demanda.
Essa sequência segue a faixa
de placas RHA-0001 a RHZ-9999, o
que equivale a quase 260 mil novas
placas que, somadas com a faixa
que existe atualmente, garantem ao
Estado em torno de meio milhão de

placas a serem utilizadas em veículos
novos. “É tradicional do paranaense
ter uma placa de veículo começando
com as letras A e B, já são 30
anos usando estas combinações
e é natural que uma hora iam se
esgotar”, comenta o diretor-geral
do Detran, Wagner Mesquita. “O
impor tante é termos essa nova
sequência para que possamos continuar emplacando veículos”, finaliza.

