Acesc contrata empresa
para analisar lençol freático
dos cemitérios municipais
CASCAVEL

A Acesc acaba de contratar uma empresa para avaliar o lençol freático nos quatro
cemitérios municipais de Cascavel. Essa sondagem faz parte dos itens exigidos para que
os cemitérios obtenham a licença operacional. Hoje, nenhum deles tem essa licença. Se
constatada contaminação, pode haver interdição e a paralisação dos sepultamentos no
l Pág. 7
local afetado.

Natal para Todos

A decoração natalina em Cascavel tem encantado,
especialmente à noite, com as luzes coloridas. Além
das apresentações artísticas, outras atrações são a
roda-gigante, um túnel de luzes e um trenzinho, que
têm feito a alegria da criançada.
l Pág. 8
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Os nascidos no dia 2 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de
Aquário. São inquietos, instáveis e se irritam e perdem o controle com facilidade. São
influenciáveis e vulneráveis. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia
Cabalística é o 11, número que não se simplifica e nem se reduz, porque é especial. Nomeia
as pessoas originais, criativas, especiais, de grandes ideias e de muito idealismo também.
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Opinião

No trabalho, você vai mostrar seu lado mais gentil
e não terá dificuldade para expressar suas ideias.
A sorte também vai sorrir para você nesta quarta
CASCAVEL, 2 DE DEZEMBRO DE 2020
e tudo indica que pode se dar bem em sorteio,
inclusive em promoções nas
redes sociais.
“É momento
de A
olhar olho no olho
paquera conta com boas energias
e será
difícil
e falar que
temos
um período difícil
alguém resistir ao seunos
magnetismo.
próximos 20 dias,
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Investigações apertam
cerco contra Bocasanta

As investigações das
denúncias de fura-fila do
SUS em Cascavel começam
a aper tar o cerco ao vereador Jorge Bocasanta (PT).
Na segunda-feira (30), a polícia ouviu o ex-secretário de
Saúde Rubens Griep e o atual
secretário, Thiago Stefanello,
e ambos reforçaram as suspeitas. O caso tramita na Divisão de Combate à Corrupção
de Cascavel, da Polícia Civil.
Após pedir prorrogação
de prazo, o inquérito deve ser
concluído nos próximos dias.
Segundo as investigações,
pacientes de outras cidades
do oeste e do sudoeste também passaram por procedimentos no Hospital Salete,
nas mãos de Bocasanta.
Em depoimento, Griep
disse que suspeitava do
esquema que burlava a fila
de cirurgias eletivas do SUS.
“Sabíamos, mas não tínhamos provas”. Segundo ele, a
principal suspeita era o fato
de Bocasanta estar afastado
das unidades de saúde, por
ser vereador, e fazia cirurgias no Hospital Salete,
que não era conveniado
para esses procedimentos.
“Entendíamos que existia
um fluxo equivocado, mas
não sabíamos como ele se
dava e como se consolidava”.
De acordo com Griep,
Bocasanta contava com
amigos e usava até bilhetes
para conseguir encaminhamentos e inserir pacientes
na fila de urgência. “A gente
ouvia rumores de que o Bocasanta atendia na Câmara de
Vereadores e direcionava o
paciente”, disse, acrescentando que nunca houve provas de que os procedimentos eram cobrados. “A gente
tinha uma desconfiança de
que existia um valor financeiro envolvido nisso, mas
nunca conseguimos nada
que comprovasse”.
Questionado pelo delegado se estaria havendo
quebra no fluxo do SUS,

Stefanello responde que sim.
“Em meados de 2019 recebi
uma denúncia de que uma
paciente teria pago aproximadamente R$ 2 mil para fazer
uma cirurgia pelo SUS com
o doutor Jorge Bocasanta.
Na mesma época, encaminhamos essa denúncia para
o Ministério Público, que fez
as oitivas com essa paciente
e acabou constatando que
não haveria de ter sido pago
nada, mas no prontuário
dessa paciente está registrado que o médico da UBS
teria ligado diretamente ao
Jorge Bocasanta e encaminhado a paciente diretamente ao Hospital Salete.
Mesmo que fosse um fluxo
de urgência e emergência, o
procedimento não é esse”.
E acrescenta: “Não conseguimos entender como o
doutor Jorge Bocasanta tem
acesso ou como ele consulta
os pacientes para decidir se
vão ser operados ou não.
Quais são os critérios utilizados e como ele tem acesso
a esses pacientes”.
PERÍCIA
A polícia também avançou na perícia do celular do
ex-vereador Geovane José
Machado, conhecido como
Ganso sem Limite, que era
assessor de Bocasanta
quando a denúncia veio a
público. Na ocasião, o ex-assessor parlamentar Izaqueu
Silva (que assessorava o
vereador Rober to Parra) foi
preso em flagrante após
receber R$ 2 mil de uma
paciente supostamente para
pagar anestesista. A cirurgia
foi feita por Bocasanta.
No celular, a polícia encontrou conversas de Ganso
orientando pacientes sobre
endereços falsos antes de
prestarem depoimento e combinando cirurgias com Bocasanta. Agora, a polícia tenta
recuperar mensagens apagadas que podem ser cruciais
para as investigações.

POLÍTICA
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Escola da Transparência

O prefeito Leonaldo Paranhos aproveitou a visita do
governador Ratinho Junior a Cascavel e o levou conhecer a
Escola Municipal da Transparência, inaugurada há poucos
dias na zona norte de Cascavel. Construída com economia da
compra de uniformes escolares, a estrutura ofertará quase
500 vagas em tempo integral.

Perdidos

Antes de escapar da sessão
para prestigiar o governador,
Alécio Espínola soltou uma
“bomba” no plenário. Bem,
não era exatamente um
explosivo, mas caiu como
uma bomba. “Quero fazer um
pedido ao líder desta casa, ao
líder do Governo, que abra as
portas da sala da Liderança...
Temos muitas matérias para
serem discutidas e eu vejo
que os vereadores estão
perdidos”. Doeu!

Comissão de Ética

A poucos dias do fim do
mandato, a Comissão de Ética
e Decoro Parlamentar da
Câmara de Cascavel decidiu
ontem dar prosseguimento ao
processo contra o vereador
Parra. A representação foi
feita pelo Coletivo Feminista
8 de Março, por meio das
representantes Rosa Pacheco
e Marta Soligo, no dia 9 de
outubro, após ter sido tornado
pública suposta agressão
cometida pelo vereador
contra sua companheira.
Na representação, o grupo
argumenta que a atitude do
vereador implica em quebra do
decoro parlamentar e pede a
penalização conforme o Código
de Ética da Casa.

Investigação

Após Parra apresentar a
defesa prévia, a Comissão
decidiu continuar o

processo, entendendo que
os argumentos oferecidos
- falta de legitimidade das
denunciantes e separação
constitucional dos poderes
- não são válidos. A partir
de agora, os vereadores
encaminharão ofícios para
a Polícia Civil e o Poder
Judiciário para obter mais
detalhes do episódio e,
então, convocar oitivas
de testemunhas.

N’água

Como Parra não foi reeleito,
o processo prossegue
apenas até o início do
recesso legislativo, dia 22
de dezembro. Caso não seja
finalizado até lá, pode ser
arquivado por perda do objeto,
uma vez que todas as sanções
previstas no Regimento
Interno estão relacionadas ao
mandato do vereador.

Mérito cultural

Em 2018, logo após a
Medalha de Mérito Cultural
Darci Israel ser criada e
aprovada na Câmara, a
homenagem foi concedida
ao fotógrafo e historiador
Doraci Pietro Tebaldi, o Xico
Tebaldi, por iniciativa do
vereador Carlinhos Oliveira.
Passados dois anos, no
próximo dia 11 de dezembro,
o Legislativo fará a outorga
oficial ao homenageado, em
sessão solene presencial e
transmitida pela internet.

Economia agradece

A Prefeitura de Cascavel depositou esta semana cerca de
R$ 63,7 milhões nas contas dos servidores ativos por conta
da folha de pagamento de novembro e do 13º salário. Somados
aos R$ 15,1 milhões pagos pelo IPMC (Instituto de Previdência
do Município de Cascavel), além dos salários dos servidores de
autarquias, foram disponibilizados ontem um total de R$ 80,4
milhões, que ajudam a aquecer o comércio e a fortalecer a
retomada econômica.
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Asservel convoca assembleia,
mas não tem mais sócios
O presidente da Asservel (Associação dos Servidores Municipais
de Cascavel), Jair Gencio Paes,
convocou assembleia geral extraordinária para o dia 4 de dezembro,
quando pretende discutir mudanças no estatuto da entidade. O edital de convocação também coloca
como assuntos a serem discutidos
a possibilidade de dissolução da
associação e alternativas como
incorporação ou fusão da entidade.
Após várias tentativas, a reportagem conseguiu falar, por telefone,
com o presidente da entidade, que
disse estar de quarentena. Ele

informou que “não sabe como a
assembleia será conduzida, pois
não existem mais sócios nem conselho”. Jair não quis mais falar
sobre o assunto e que iria passar
o assunto para o advogado, mas
não houve mais contato.
SITUAÇÃO CAÓTICA
Fundada em 5 de outubro de
1982, a Asser vel mantinha convênios com empresas e descontava os gastos dos associados
direto na folha de pagamento, só
que, nos últimos anos, os valores deixaram de ser repassados

O que dizem os compradores
Um dos compradores da área, o
advogado Bruno Domingues afirma
que tudo foi feito dentro da lei. “A
aquisição do terreno foi feita legalmente. A escritura está pronta,
assinada, averbada e só falta o
registro em cartório. A venda da
área de 24 mil metros quadrados,
com várias benfeitorias, foi aceita
em assembleia e tudo o que foi
combinado está sendo cumprido”.
O advogado se refere ao
pagamento das dívidas estimadas na época da compra em
R$ 7 milhões. Na escritura de
compra e venda, consta o valor
de cerca de R$ 8,1 milhões. Foi
dada entrada de R$ 350 mil para
a Asservel, mais 20 parcelas de
R$ 50 mil (R$ 1 milhão) e o restante diluído em pagamentos a
credores e impostos devidos. “Já
pagamos os R$ 350 mil e mais
duas parcelas de R$ 50 mil, restam 18. Agora, pelo andar da carruagem, dificilmente vai sobrar
dinheiro para comprar outra sede

como pretendem”, avalia Bruno.
Segundo o empresário Caio Carvalho, eram pelo menos 28 credores, além de débitos na Receita
Federal e na prefeitura e ações
trabalhistas. “Desses débitos, nós
já conseguimos pagar ou renegociar cerca de 70%, mas todos os
dias chegam novas cobranças, que
estamos pagando. Tem, inclusive,
alguns pedidos de penhora do terreno em razão de dívidas com a
prefeitura e outros credores que
estamos quitando. É muita coisa,
mas creio que em seis meses conseguiremos sanar todas as dívidas.
A Asservel vai ficar com o nome
limpo. Nós estamos fazendo um
negócio supertransparente e legal,
não tem nada de errado”, garante.
Questionado sobre investimentos
na área de 24 mil metros quadrados
no Bairro Coqueiral, o empresário
disse que espera a regularização
de toda a documentação e está
aberto a possíveis parcerias para
empreendimento no local.

para as empresas.
Hoje há uma enxurrada de
ações na Justiça, além de dívidas com poder público. Em 2016,
devido a desentendimentos entre
membros da diretoria passada,
cogitou-se a extinção da entidade.
Com a situação insustentável, a
venda da área de 24 mil metros
quadrados, com várias benfeitorias, foi aceita em assembleia
em dezembro de 2019. No início
deste ano, com dívidas estimadas em R$ 7 milhões, a Asser vel
vendeu a área onde estava instalada a sede na Rua das Palmeiras, no Bairro Coqueiral, terreno
que havia sido doado pelo poder
público na década de 80.

Problemas

O vereador Fernando Hallberg protocolou ofício na Vara da Fazenda
Publica pontuando valores de dívidas da Asservel com o Município de
Cascavel, que chega a R$ 858.106,80,
incluindo o que ainda não está ajuizado.
No oficio, o vereador cita que tomou
conhecimento da venda dos imóveis
sem que o Município fosse consultado a
respeito e sem que houvesse a garantia
do pagamento da dívida.
Segundo ele, outro ponto que chama
a atenção é o valor da venda de R$
8.100.758,79, “bem abaixo do valor da
avaliação realizada em outubro de 2018
pelo avaliador judicial, onde contsa
avaliação imobiliária do imóvel sede da
Asservel no valor de R$ 17.382.000”.
Hallberg afirma ainda “que, diante
da informação de possível fraude na
venda da sede da referida associação,
encaminhamos ofício para a 7ª Promotoria de Justiça de Cascavel, a qual,
após análise, efetuou a remessa para a
Delegacia da Polícia Civil para abertura
inquérito policial em decorrência de
possível delito de fraude à execução”.
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Licença Verde Online agiliza
processos e beneficia empresas

A Licença Verde Online foi
implantada no fim do ano passado
para desburocratizar a vida dos
empresários que querem investir
em Cascavel, mas que precisavam
lidar com uma série de processos
que geravam gastos e demoravam
até dois meses para garantir a liberação do empreendimento.
Com o programa da Secretaria de
Meio Ambiente, o cenário mudou:
agora o empresário tem mais agilidade, pode fazer todo o processo de
forma on-line por meio do sistema
e com toda essa facilidade tem a
licença em até 15 dias, sem nem
precisar sair de casa. Em cerca de
um ano, 367 empresas de Cascavel já foram beneficiadas com esse

serviço até o momento.
“O objetivo é auxiliar o empresário e criar novos empregos. A análise
on-line, no entanto, não compromete
em nenhum momento a questão
ambiental. As visitas continuam. O
foco mesmo é facilitar a questão de
documentação”, explica o secretário
de Meio Ambiente, Wagner Yonegura.
Outra frente desse trabalho
ocorre em relação à Dispensa de
Licenciamento Ambiental e Municipal. Essa alternativa é utilizada
por empresas de pequeno impacto
ambiental, a exemplo de salões, clínicas e entre outros.
A dispensa já foi dada a 84 empresas do fim do ano passado até novembro de 2020. “A ideia é facilitar a vida

do empresário, trazer mais agilidade,
economia e gerar empregos, uma vez
que esse procedimento chega a custar até R$ 2,5 mil para o empreendedor para contratar um engenheiro.
Com esses recursos, ele pode investir
em geração de emprego, por exemplo.
Além disso, embora tenha a dispensa,
o empresário assina um documento se
comprometendo a seguir a todas as normais ambientais”, pontua o secretário.
O programa foi disponibilizado pelo
governo estadual, por meio de uma parceria com o IAT (Instituto Água e Terra).
Os empresários que visam investir em Cascavel e precisam da licença
ambiental podem acessar o sistema
pelo site http://www.cascavel.pr.gov.
br/licenciamentoambiental/.
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Educação convoca comunidade
escolar para eleição de diretores
Está marcada para esta quinta-feira (3) a eleição direta e secreta
para a função de diretor nas escolas e nos Cmeis da rede municipal
para a gestão do biênio 2021/2022.
A Secretaria de Educação convoca
toda a comunidade escolar a votar.
A votação será na própria escola
ou no Cmei, das 7h às 16h, sem
intervalo para almoço, sendo obrigatória a apresentação do documento oficial com foto. A Semed
solicita que cada eleitor leve a própria caneta para uso individual. As
eleições nas instituições de ensino
seguirão todas as precauções

Escola será revitalizada
e terá 100% de
tempo integral
Será realizada hoje (2), às 8h, na Escola
Municipal Maximiliano Colombo, a
assinatura da ordem de serviço da obra
de revitalização da unidade. A licitação,
que tinha por valor máximo para contratação R$ 2.990.829,47, obteve desconte
de quase R$ 700 mil no certame, sendo
licitada por R$ 2.302.913,90.
O serviço tem prazo de 12 meses para ser
executado. Após a reforma, a instituição
será a segunda escola da região norte a
oferecer ensino 100% em tempo integral.
A escola fica na Rua Domiciano Theobaldo
Bresolin, 1.255, no Jardim Brasília I.

necessárias em relação à prevenção da covid-19.
A secretária de Educação, Marcia Baldini, reforça a importância
de todos os envolvidos exercerem
o voto: “Trata-se de um processo
democrático importantíssimo para

os próximos dois anos nas escolas e nos Cmeis, então nós esperamos que a comunidade escolar vá e
exerça o direito de escolher as pessoas que vão dirigir as escolas e os
Cmeis nesse período. A participação
de todos é decisiva”, salientou.

Matrículas da EJA são abertas
Os jovens e os adultos que
desejam retomar os estudos em
2021 ou que querem começar a
trilhar essa jornada pelo ensino
poderão se matricular na EJA
(Educação para Jovens e Adultos). As inscrições seguem abertas até o dia 5 março.
O Município atende as séries
iniciais do Ensino Fundamental,
isso é, do 1º ao 5º ano. Pessoas
maiores de 15 anos que não

frequentaram a escola ou não
puderam concluir essa etapa
da vida escolar podem procurar a Secretaria de Educação
ou qualquer uma das unidades
que oferecem a EJA e realizar
a matrícula. É impor tante levar
todos os documentos pessoais
e comprovante de residência.
Por conta da pandemia, as atividades da EJA ocorrem de forma
remota.

CONFIRA QUAIS SÃO AS UNIDADES QUE OFERECEM A MODALIDADE:
Centro Paulo Freire, Rua Presidente Juscelino Kubitscheck, 373 - Alto Alegre;
Escola Aníbal Lopes da Silva, Rua Siriema, 234 - Floresta;
Escola Atílio Destro, Rua Portugal, 1230 - Jardim Nova Itália;
Escola Francisco Vaz de Lima, Avenida Interlagos, 541 - Interlagos;
Escola José Henrique Teixeira, Rua Serra das Furnas,1462 - Morumbi;
Escola Maria Tereza Abreu de Figueiredo, Rua Xavantes, 1389 - Santa Cruz;
Escola Profª Maria Aparecida Fagnani Soares, Rua Caieiras, 282 - Conjunto Riviera;
Escola Profª Maria dos Prazeres Neres da Silva, Rua André de Barros, 849 - Jardim União;
Escola Profª Maria Fumiko Tominaga, Rua Leonardo da Vinci, 858 - Tarumã;
Escola Zumbi dos Palmares, BR 277 - Km 572.
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Lençol freático dos cemitérios
municipais será analisado
A Acesc (Administração de
Cemitérios e Serviços Funerários
de Cascavel) deve assinar nos próximos dias contrato com a empresa
vencedora de licitação para serviços de sondagens a trado e avaliação do perfil do solo e do nível do
lençol freático nos quatro cemitérios municipais de Cascavel.
Essa sondagem faz parte dos
itens exigidos para que os cemitérios obtenham a licença operacional. Atualmente, nenhum dos
cemitérios municipais tem essa
licença. “O único que tinha a
licença de operação era o Cemitério Cristo Redentor, no Bairro
Guarujá, que começou a funcionar
em 2010 e é o cemitério que mais
recebe sepultamentos, mas essa
licença está vencida. Assim como
os outros, está funcionando porque
os pedidos de licença para operação estão em trâmite. Estamos trabalhando já há alguns meses para
atender todas as exigências e um
dos itens é a per furação desses
pontos para que possamos fazer
exames periódicos da qualidade
do lençol freático nos cemitérios”,
disse José Rober to Guilherme,
superintendente da Acesc.
Segundo ele, serão no mínimo 16
poços, quatro em cada um dos cemitérios. Um deles, o poço de monitoramento principal, será perfurado
na parte mais alta e os outros distribuídos pelo terreno. Periodicamente
serão feitas coletas da água e enviadas para análise por laboratórios
especializados que farão um laudo
com resultado para cada cemitério.
INTERDIÇÃO
Os exames vão seguir uma dinâmica bem definida. Conforme Beto

CELSO ROMANKIV

NO Cemitério Central nunca foi feita análise do solo e do lençol freático
Guilherme, a primeira análise será
feito no principal ponto, o poço de
monitoramento. “Se der 100% de
pureza, todos os outros também
terão que apresentar o mesmo
resultado. Caso isso não aconteça
e alguns dos poços demonstrem
contaminação do lençol freático
por necrochorume (tipo de chorume
produzido pela decomposição dos
cadáveres nos cemitérios), pode
até ser que tenhamos que interditar os cemitérios e parar os
sepultamentos. Vai depender de
uma análise mais profunda do
órgão responsável pela fiscalização, que é o IAT [Instituto Água e
Terra] do Paraná”, disse.
Os poços serão perfurados em
profundidades mínimas exigidas
no edital. No Cemitério Central, a
profundidade mínima será de 20

metros, no Cemitério São Luiz,
será de 15 metros, e, nos Cemitérios Jardim da Saudade e Cristo
Redentor, no Bairro Guarujá, será
de 10 metros. “Tínhamos receio de
que o Cristo Redentor poderia apresentar algum problema nesse sentido, pois foi construído em cima
de um aterro e perto de nascentes,
mas fizemos alguns exames e tudo
deu normal. Agora, com a perfuração
desses poços de monitoramento,
teremos análises mais aprofundadas para ter a certeza de que tudo
está bem”, concluiu Beto Guilherme.
O preço máximo da licitação
era de R$ 88.752,65. A empresa
vencedora ofereceu desconto
de 18% e fará as obras por R$
72.778,81. Após a assinatura do
contrato, a empresa terá 45 dias
para entregar as obras.
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Cascavel terá rodízio
no abastecimento

QUARTA-FEIRA (2)
Nova Cidade, Cidade Universitária,
Universitário, Maristela, Marília, São
Luiz, Turisparque, Maria de Lourdes,
Parque Cascavel, Trevo, Jardim Horizonte, Capanema, Santa Felicidade,
Panorâmico, Jaçanã, Itapuã, Imperial,
Urussanga, Sítio Recreio Paraíso, Jardim. União, Jardim Amizade, Nélida,
Padovani, Padovani III, Verona, Veredas,
Panorama, Santa Catarina, Petrópolis,
Integração, Jardim Seminário, Cristal,
Tropical, Parque Verde, Residencial Das
Palmeiras, Portal do Vale, Cidade Verde,
São Mateus e Água Verde.
QUINTA-FEIRA (3)
Cascavel Velho, Novo Mundo, Dona
Geni, Jardim Europa, Roberta, Jaraguá,

Parque Residencial JK, Nova Itália, Encantado, Colina Verde, Colina do Lago, Aquarela do Brasil, Nova Veneza, Alto Alegre
(parte), Palmeira (par te), Esmeralda
(parte), Santo Onofre, Parque São Pedro,
Santa Cruz, Bom Jesus, Paulo Godoy,
Santo Antonio, Terranova I, Felicitá, Tio
Zaca, FAG, Treviso, Angra dos Reis, Parque dos Ipês, Florença e Jardins de Monet.

SEXTA-FEIRA (4)
Centro (par te), Tarumã (par te),
Julieta Bueno, Melissa, Jaborá, Santa
Fé, Barcelona, 4 Estações, Araucária,
Lumar, Brazmadeira, Madevani, Interlagos, Dona Josephina, Paraná, Tocantins, Garbin, Jardim Rio Branco, Jardim
Paraná, Paranaguá, Caiobá, São Cristóvão (parte), Jussara, Metropolitano,
Carelli, Núcleo Produção Industrial III,
Paraíso, França, São Cristóvão (parte),
Primavera, Vieira, Dona Delfina, Bazé,
São Carlos, Pinheiros, Aparecida,
Santo Antônio, Vila Aparecida, Jardim Margarida, Pinheiro, Fazendinha,
Nossa Senhora Aparecida, Araguaia,
Parque Piquiri, Santo Anastácio, Lazarin, Lupatini, Canadá, Piatti, Ana Paula,

Continental Park, Novo Milênio, Mirante
e Piovesan.

SÁBADO (5)
Lago Azul, Vila Kennedy, Parque
Morumbi, Estrela do Mar, Colmeia,
Santana, Los Álamos, Recanto Azul,
Soares, Morada do Sol, Belo Horizonte,
Indianara, Esteves, Colonial (parte),
Parque São João, João Merlin, Campo
Belo, Sarah Elisa, Belmonte, Alvorada,
Periolo, Vila São José, Vila Davi, Vila
Colaço, De Napoli, Cavan, Maria Luiza,
Comercial, Juracy, Itamaraty, Parque São
Paulo, Maria Tereza, Maria de Fátima,
Champagnat, Flamingo, Belluno, 14 de
Novembro, Marisa, Montreal, Quebec,
Simon Pedro, Dona Helena, Guarujá,
Aeroporto I, II e III, Walpides Ross, Sol
Nascente, Cruzeiro do Sul e Esplanada.
DOMINGO (6)
Santa Maria, Oliveira, Centro (parte),
Jardim Social, Iguaçu, Curitiba, Pioneiros
Catarinenses (parte), Neva, Acácia, Jardim
Cláudia, América, Santa Luzia, Guanabara,
Tolentino, São Vicente, Londrina, Cascatinha, Jardim Cláudia II e Jardim Pio XII.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A Sanepar informa que está mantido o rodízio no abastecimento de
Cascavel. A distribuição de água fica
fechada das 13h às 19h. O abastecimento deve voltar à normalidade de
forma gradativa a par tir das 22h. A
cidade foi dividida em sete regiões.
Confira a programação até domingo:

Decoração natalina encanta

A decoração do Natal Para Todos 2020 tem encantado, especialmente à noite, com as luzes coloridas. Respeitando os protocolos
sanitários, a programação prevê uma série de atrações musicais e
apresentações nos próximos dias. Além da região central da Avenida
Brasil, o prédio da prefeitura também está iluminado, assim com a
região do Lago Municipal e outros pontos da cidade.
Além de todos os enfeites distribuídos pela cidade, os cascavelenses
terão a oportunidade de prestigiar os artistas locais em apresentações culturais em vários pontos até o dia 20 de dezembro.
Outras atrações também são a roda-gigante e um trenzinho, que
têm feito a alegria da criançada e, por que não?, dos grandões.
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COVID-19

Paranhos diz que momento é
de responsabilidade individual

O avanço do novo coronavírus nos últimos dias motivou um
debate entre prefeitos nessa terça-feira (1º) na Amop (Associação dos
Municípios do Oeste do Paraná).
O prefeito de Cascavel, Leonaldo
Paranhos, disse que o momento é
de responsabilidade individual para
evitar que o problema da pandemia
se alastre. “A gente não cria educação por decreto, agora é momento
de responsabilidade singular, de
cada cidadão, cada pessoa”.
Paranhos disse que é preciso
punir os excessos e que o conjunto de responsabilidade é tripartite, envolvendo o poder público, o
comércio e a população.
Ele destacou que o Município
fez sua par te ao ampliar o atendimento, o comércio também, ao
ficar fechado por um período e
adotar medidas sanitárias, mas

lembrou que agora a responsabilidade é de todos, de forma individual. “A população tem que fazer
a sua parte porque ela é a principal prejudicada em caso de uma
grande contaminação”, observou.
O prefeito destacou, ainda, que
é possível perceber que houve um

relaxamento por parte de muitas
pessoas e de segmentos da economia. “Nós entendemos que não
devemos fechar as coisas, mas precisamos coibir os excessos, tanto de
alguns pontos da economia quanto
de algumas pessoas que não querem colaborar”, observou.

Amic pede colaboração da
população para evitar lockdown

A Amic Paraná (Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do
Paraná) divulgou nota oficial na tarde de ontem para “pedir a colaboração da
população para que seja evitado um novo lockdown em Cascavel e região”.
Segundo a entidade, com atitudes preventivas, individuais e coletivas, “evitaremos a piora do quadro da pandemia do novo coronavírus e a necessidade de
eventuais ações drásticas das autoridades sanitárias”.
“É muito importante que haja conscientização da sociedade no sentido de adotar todas as medidas preventivas indicadas como distanciamento social, uso de
máscara e álcool em gel. Cabe aos empresários também restrita e total observação às regras em vigor, colaborando para o controle do avanço da doença. A
mobilização de todos permitirá que sigamos preservando vidas e empregos, já
que um novo lockdown causaria efeitos profundos e com difícil reversão na já
abalada economia”, acrescenta.

Municípios descartam lockdown; Paraná adota toque de recolher
Reunidos ontem na 9ª Assembleia
Geral Ordinária da Amop, prefeitos
associados à entidade, diretores de
Regionais de Saúde, representantes
do Cosems, diretores de consórcios
intermunicipais de Saúde, Consamu,
presidentes da Caciopar, Acic, OAB-Cascavel e outras instituições, receberam de representantes da Sesa
(Secretaria Estadual de Saúde) um
panorama geral da situação da covid
19 na Macrorregião Oeste/Sudoeste,
bem como debateram profundamente
o tema sob a ótica de preservar vidas
e salvaguardar empregos.
Por unanimidade, foi descartada a
possibilidade de lockdown, mas recomendado que todos devem reforçar
os alertas de conscientização, especialmente sobre o uso de máscaras

e de não aglomeração.
Foi sugerido que os municípios
deliberem com seus respectivos
comitês de emergência planos de
contingenciamento adequados às
suas demandas.
Também foi deliberado que será
requerido aos governos estadual,
federal e à Itaipu Binacional um plano
de ação para as outras demandas
emergenciais na área de saúde,
envolvendo cirurgias eletivas e procedimentos afins, para garantir o
atendimento às pessoas que estão
com seus nomes em filas de espera,
porém represados, por conta de medidas adotadas no período da pandemia.
“A hora de agirmos coletivamente
e de forma responsável é agora. Por
isso, convocamos cada cidadão,

empresário e trabalhador a integrar-se neste movimento de responsabilidade para salvar vidas e
empregos”, encerra nota da Amop
assinada pelo presidente, Rineu
Menoncin, prefeito de Matelândia.
Na noite de ontem, o governador Ratinho Junior baixou o Decreto
6.284/2020, que limita o horário
para circulação de pessoas à noite,
das 23h às 5h, o chamado toque
de recolher. Entra em vigor hoje e o
prazo de vigência é de 15 dias, prorrogáveis ou não.
Apenas ser viços essenciais,
como saúde e segurança pública,
ficam liberados da restrição. A Polícia Militar do Paraná vai ampliar a
fiscalização, reforçando o trabalho
das guardas municipais.
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Dengue não dá trégua e chega
a 60 casos em quatro meses

O cenário da dengue em Cascavel volta a preocupar. Após um
ano epidemiológico crítico, em que
o Município entrou em estado de
epidemia, o novo ciclo também já
acende o alerta.
De acordo com o último Boletim
do ciclo 2020/2021, Cascavel registrou 60 casos da doença de 26 de
julho até ontem. Em quatro meses,
o número é quase seis vezes o registrado no mesmo período do ano passado (11 casos).
Diante desse panorama, a
Secretaria de Saúde reforça para
a população manter os quintais limpos e eliminar criadouros. O combate à dengue é uma responsabilidade de todos e a melhor hora para
começar é o agora.
O boletim informa 818 notificações, sendo 595 descar tados e
163 aguardando exame. Nenhum
óbito foi registrado.

ARQUIVO

Os Bairros Neva, Pioneiros Catarinenses e Presidente são os que
mais têm registros de pessoas com
dengue, com cinco casos cada um.
Na sequência aparecem os Bairros
Interlagos, XIV de Novembro e Floresta, com quatro casos cada.

CUIDADOS
Somente uma mobilização da
comunidade é o que fará a diferença na guerra contra o mosquito.
É importante não deixar acumular
água parada, até mesmo água suja.
Dentre os locais que precisam
ser vistoriados pela população
estão: edícula, tonéis com captação de água da chuva, aquários
sem bomba de oxigenação, pratos de vasos de plantas, bandejas das geladeiras, bebedouro de
animais, tanque de roupas que
ficam com água empossada no
fundo, coletor de água da saída

É IMPORTANTE aumentar os cuidados para
evitar água parada
do ar-condicionado, lixeiro sem
tampa e sem furo embaixo, piscinas de plástico, cisternas, caixas
de gorduras e plantas aquáticas,
pequenos objetos nos quintais;
como tampas de garrafas, copos
plásticos e brinquedos infantis.

Fundetec inaugura Fábrica de Paver que integra apenados
A Fundetec (Fundação para o
Desenvolvimento Científico e Tecnológico) inaugura oficialmente nesta
quinta-feira (3), às 14h30, a Fábrica
de Paver, instalada na Fundação,
na altura do KM 572 da BR-277. O
projeto tem como objetivo utilizar
a mão de obra de detentos da PIC
(Penitenciária Industrial de Cascavel) e dar-lhes a chance de se qualificar em uma nova profissão.
A Fábrica de Paver será mais
uma opção de trabalho para os
reeducados que já trabalham nos
campos experimentais, no plantio
das lavouras, em pequenas obras e
manutenções gerais da Fundação.
Atualmente, seis detentos se deslocam de segunda a sexta, das 8h
às 16h, até a Fundetec e a Agrotec
(Escola Tecnológica Agropecuária)

para a realização desses serviços.
Os blocos pré-moldados produzidos na fábrica serão destinados
aos serviços feitos pela prefeitura
como na construção e/ou reforma de
calçadas de escolas, Cmeis, postos
de saúde e demais prédios públicos.
A matéria-prima para a fabricação
dos pavers são areia, pó de pedra e
cimento de secagem rápida.
De acordo com o gerente administrativo da Fundetec, Márcio Filipe
Grando, essa iniciativa, além de
beneficiar os apenados, irá gerar
economia ao Município, pois será
necessário apenas a licitação da
execução das obras e não dos
materiais. A Fundação licitou os
equipamentos (betoneira, aparelho
pneumático de pavers, compressor etc) e cedeu o espaço para a

instalação da fábrica.
CERTIFICADO
As atividades desenvolvidas
pelos detentos há quatro anos,
por meio de convênio com o Depen
(Departamento Penitenciário), geraram à Fundetec um Selo Nacional
de Responsabilidade Social pelo
Trabalho Prisional, no qual reconhece e destaca a importância do
processo de ressocialização e reintegração desses homens.
“Esse certificado representa muito
para nós, porque, enquanto Fundação,
temos que desempenhar o papel
social e esse selo só vem a engrandecer, mostrar que esse trabalho vem
sendo feito e que pretendemos continuar
nesse caminho”, destacou o gerente
administrativo, Márcio Filipe Grando.
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horóscopo

Virgem 23/08 a 22/09

Seu senso de humor vai fazer você colocar seus relacionamentos em ordem, mas tome cuidado para não dar a
impressão de ser mais frio do que você realmente é. Você
precisa de movimento, mas não se mova muito rápido!

Libra 23/09 a 22/10

Tudo vai acontecer tão rapidamente a sua volta, mas você
precisa relaxar - se afaste um pouco. Hoje você vai ter
paz interior e vai acalmar seus nervos.

Escorpião 23/10 a 21/11

É hora de suavizar um desentendimento. Você vai ser capaz
de encontrar as palavras certas, sem torcer nada. Seu corpo
não está recebendo bastante vitaminas ou minerais - não é
nada grave, mas você deve resolver o problema.

Sagitário 22/11 a 22/12

Deveria seguir a sua intuição e não questionar tudo sempre. Dê pausas durante o dia. Você precisa voltar atrás
considerando o seu estado nervoso.

Capricórnio 22/12 a 20/01

Você vai precisar romper com as normas que regem o
meio ambiente e reavaliar. Seu realismo será de grande
ajuda para as pessoas ao seu redor, mas não se esqueça
de que você precisa saber quando parar.

Aquário 21/01 a 19/02

Você vai ser atraído a assumir riscos e a sorte espera por
você caso o faça, apesar do perigo. Cuidado com problemas na bexiga - beba mais água. Você precisa repensar
suas prioridades relacionadas com o seu estilo de vida.

Peixes 20/02 a 20/03

Remoer o passado significa que você não se atreve a
avançar para o futuro. Obtenha algumas ideias novas!
Você se sentiria mais feliz se abandonasse as questões
que lhe incomodam de uma forma racional.

Torce de
novo
Continente
do Japão

O soldado
sem graduação
(Mil.)
Crustáceo
marinho
Advérbio
de lugar

Diego
Rivera,
pintor
mexicano

Semelhantes
Ergue;
levanta
Local de
filmagens
Formar;
preparar

"(?)
Começar",
sucesso
de Marina

Receio
durante o
tratamento
dentário

Dois
órgãos do
sistema
respiratório

Para, em
inglês

Um dos
legumes
da
maionese
(?) Parker,
cineasta
dos EUA
Germe

Neodímio
(símbolo)

Instância
psíquica
profunda
(Psican.)

Tipo de
promoção
alimentícia
2 em 1

República
das Ilhas
Britânicas
(?) I,
rei da
Germânia

Deus, para
os hebreus
(Bíblia)
Vítima do
caloteiro
Corrida
de motos

(?) de
Nazaré,
festa
belenense

Criação da
Império
Serrano
(pl.)
Título
nobre de
Anthony
Hopkins
George
Eliot, romancista
inglesa

Construção típica
de favelas
cariocas
Trabalho árduo
51, em romanos

Tio (?),
figura
simbólica
dos EUA

(?)
de foles:
cornamusas

Marca do
trabalho
dos irmãos
Lumière

BANCO
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Solução

C

Leão 22/07 a 22/08

Você estará menos emocional do que o habitual. Isso faz
com que você seja muito eficaz em resolver determinadas
situações. Você deveria tomar precauções contra o frio
e o vento. O ar não será um elemento amigável para
você hoje.

Nelson Motta,
letrista da MPB
Descendente de
quarta geração

T

Sua bondade e bom humor vão lhe trazer sorte e há perspectivas de fazer novos amigos. Sua impaciência está
fazendo com que você seja imprudente. Seja medido em
suas negociações. Passar alguns dias fora seria uma
boa ideia.

É encurtado pelo
atalho

C

Câncer 21/06 a 21/07

Coleção
de poemas
de apelo
popular
Conteúdo
de livros
de autoajuda

B

O céu está abrindo e você vai ser capaz de embarcar em
novos projetos. Cuidado com o vento, o ar-condicionado,
correntes de ar, etc. Proteja-se do frio em geral, pois você
está suscetível a ele.

Meio de
transporte
indígena
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Gêmeos 21/05 a 20/06

Pequeno peixe encontrado em fundos
rochosos marinhos
Leste (abrev.)
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Não seja descuidado com seus documentos para evitar
complicações. Você está se tornando mais distraído. Sua
queda de energia é resultado de sua inatividade; faça
algum exercício!

© Revistas COQUETEL

Fruto cuja Lista com as lutas
mais
fatia tem
forma de esperadas Prende
do UFC com corda
estrela
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Touro 21/04 a 20/05

www.coquetel.com.br

3/for — sir. 4/alas. 5/combo. 6/amboré. 11/cancioneiro — pioneirismo. 13/card principal.

Áries 21/03 a 20/04

Você vai ser atraído a assumir riscos e a sorte espera por
você caso o faça, apesar do perigo. Cuidado com problemas na bexiga, beba mais água. Você precisa repensar
suas prioridades relacionadas com o seu estilo de vida.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Cascavel tem 3 feminicídios;
homicídios aumentam 55%
O ano de 2020 caminha para ser
o mais violento dos últimos anos em
Cascavel. Em 11 meses, são cinco
feminicídios, um a mais que no
mesmo período do ano passado. O
que chama atenção é que três deles
ocorreram no mês de novembro.
A primeira situação ocorreu no dia 2.
A advogada Vanessa Postal, que estava
grávida, foi morta pelo marido Robson
Fachini, que se suicidou na sequência.
No dia 8, foi registrada a morte
de Marinalva da Silva Nascimento
de Souza, assassinada com o companheiro dentro de casa no Bairro
Santo Onofre. E, no dia 21, a jovem
Mayara Cristina da Silva foi mor ta
a facadas pelo cunhado, após um
desentendimento no Jardim Quebec.
HOMICÍDIOS CRESCEM
Também foram registrados quatro
homicídios no mês, o que eleva o
total registrado de janeiro a novembro para 45 ocorrências, número
55,17% maior que no mesmo
período do ano passado, quando
eram 29 os registros.
As mortes em confronto também
dobraram no período. Neste ano,
foram seis contra três em 2019.
Em contrapar tida, neste ano
foi registrado um latrocínio (roubo

seguido de morte) a menos que em 2019.

SEGURANÇA
Sobre o aumento da violência, a
Sesp (Secretaria de Estado e Segurança Pública) informou que “as forças de segurança atuam diariamente
para que as investigações criminais
sejam cada vez mais efetivas e possibilitem identificar e prender suspeitos para, assim, reduzir a taxa de
reincidência criminal”.
A secretaria ressaltou ainda que o
índice de criminalidade é influenciado

por diversos fatores sociais e trabalha constantemente para coibir a
ação criminosa e melhorar os serviços oferecidos à população. No
primeiro semestre, por exemplo, os
furtos reduziram em 7,6% e os roubos 25,7% em todo o Paraná.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

Segurança pública deve receber
mais de R$ 13 mi em investimentos

05
45
01
06
38

Dois investimentos milionários na segurança pública de Cascavel estão em curso
e as obras devem ter início em breve.
A primeira delas é a ampliação da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel), que tem
investimento previsto de R$ 7.158.069,78. A obra chegou a ser licitada e iniciada,
mas está parada desde 2015. O prazo para impugnação da licitação atual terminou
no dia 9 de novembro, mas a Sesp não respondeu sobre a confirmação de homologação do certame. A previsão para realização da obra é de 300 dias.
Outra obra muito esperada pelos cascavelenses é a Delegacia Cidadã, que deve ser
construída no terreno do antigo Colégio Washington Luiz, no Centro de Cascavel.
O edital foi publicado na última semana e o valor máximo é de R$ 6.497.180,15, e é
fruto de um empréstimo realizado pelo Estado com o BID (Banco Interamericano
de Desenvolvimento) na ordem de R$ 67,2 milhões, que serão destinados ao
financiamento do Programa Paraná Seguro. As propostas dever enviadas até 12
de fevereiro de 2021. A Delegacia Cidadã deve abrigar os serviços e os departamentos que hoje existem na 15ª SDP.
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Cascavel está a um empate
da semifinal da Série Ouro
Apenas um empate contra o Marechal neste sábado (5), no Ginásio da
Neva, coloca o Cascavel Futsal em
mais uma semifinal da Série Ouro de
Futsal. O time comandado por Cassiano Klein garantiu a vantagem no
jogo de ida, realizado no Ginásio Ney
Braga, quando goleou o time rondonense pelo placar de 6 a 1. O jogo
deste sábado começa às 19h.
A situação do Marechal é mais
complicada. Para avançar na competição, precisa derrotar o Cascavel no
tempo normal para levar a decisão
para a prorrogação. Em caso de empate
no tempo extra, a vaga fica com a equipe
cascavelense, por ter feito melhor campanha na primeira fase.
Apesar da vantagem, o técnico
Cassiano Klein reforça a necessidade da sequência do bom trabalho
desenvolvido até agora pelo elenco
em busca dos resultados e da classificação. “É um clássico contra o
Marechal, um jogo desafiante para
nós, mas vamos ter que continuar
lutando muito para conseguir um
resultado positivo e garantir a vaga
para a próxima fase. Depois de tudo

ASSESSORIA

CASCAVEL enfrenta o Marechal no jogo de volta das quartas neste sábado
o que vivemos nesta temporada,
avalio que nossa equipe chega a um
momento crucial das disputas com um
nível competitivo muito bom”, avalia.
Para o confronto, a comissão
técnica cascavelense não vai contar
com Humberto, que foi expulso na
última partida. A notícia boa é que o
departamento médico está vazio. O
time não terá desfalque por lesão.

também pelas quartas de final.
Nesta quarta, o próximo semifinalista do Paranaense será conhecido. O
Umuarama joga contra o Chopinzinho,
no Ginásio Amário Vieira da Costa, a
partir das 18h, precisando apenas
do empate para ficar com a vaga,
já que no jogo de ida, no sudoeste,
venceu por 3 a 1. O Chopinzinho precisa vencer no tempo normal e na
prorrogação para se classificar.

OUTROS CONFRONTOS
Além do confronto em Cascavel,
outra partida movimenta o Estadual
neste sábado (5). No Ginásio Belim
Carolo, a partir das 19h30, o Campo
Mourão recebe o Dois Vizinhos,

Primeiro
semifinalista

Liga Paraná

Apenas um jogo será realizado nesta quarta-feira (2) pelas quartas de final da
Liga Futsal Paraná. No Ginásio Ney Braga, o Marechal recebe o Palmas para o
jogo de volta. Na primeira partida, o time rondonense venceu por 2 a 1 e agora
precisa de um empate para se classificar para a próxima fase. O Palmas tem que
vencer para levar a decisão da vaga para a prorrogação e, persistindo o empate,
a disputa será nos pênaltis.

No Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão,
o Marreco recebeu o Foz pelo jogo de
volta das quartas de final da Série Ouro de
Futsal. O tempo normal terminou empatado em 1 a 1, com gols de Henrique para
o Foz e Canhoto para o time beltronense.
Como o jogo de ida no Costa Cavalcanti
terminou empatado por 2 a 2, a decisão
foi para a prorrogação. O Marreco tinha
a vantagem do empate por ter a melhor
campanha, mas Neto marcou para o Foz
e garantiu a classificação do time iguaçuense para a semifinal do Paranaense.

Maringá e Azuriz decidem hoje o título da Segundona

Nesta quarta-feira (2), às 15h30, no
Estádio Willie Davids, ocorre a decisão do Campeonato Paranaense da
Segunda Divisão entre Maringá e
Azuriz. Na primeira partida, em Pato
Branco, o time maringaense venceu
por 1 a 0, com gol de Tadeu, artilheiro
do campeonato com sete gols.
Dentro de campo, o clima na equipe
da casa é de confiança, encarando a

vantagem com seriedade, segundo Tadeu,
artilheiro do campeonato com sete gols.
“Agora é decisão. Precisamos conquistar
esse título para ficar marcado na história do clube. Então, não existe outra
postura que não seja seriedade e concentração. Estamos com essa situação
chata com os profissionais que estão de
fora por causa da covid-19, mas, sem
dúvida, isso vai ser uma motivação a

mais dentro de campo para corrermos
por todos eles”, afirma o atacante.
A partida será com portões fechados
para o torcedor, mas terá transmissão ao
vivo pelo canal oficial do MFC no YouTube
(mfctvoficial) a partir das 15h. A arbitragem
será comandada por Lucas Paulo Torezin,
com os auxiliares Adair Carlos Mondini e
Marcelo de Oliveira. O quarto árbitro será
Rayder Rodrigo Nogueira Basso.
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Joia do FC, Paulo Baya é
o 6º artilheiro da Série D

A classificação do Futebol Clube
Cascavel para a fase mata-mata do
Campeonato Brasileiro da Série D foi
na raça e heroica. Mas o gol que garantiu a Serpente Aurinegra na busca pelo
acesso não foi um mero capricho do
destino. Isso porque o autor do tento,
a joia da base do clube, Paulo Baya,
vem mostrando a cada dia sua maior
qualidade: a bola parada e o potente
arremate de longa distância.
“Estou muito feliz por esse gol
da classificação, mais contente
ainda por ajudar minha equipe e
meus companheiros a alcançar
esse objetivo inicial, que era chegar ao mata-mata. No jogo, eu
tive outras duas opor tunidades,
que acabei desperdiçando, mas a
equipe a todo momento me incentivou, falando que iria surgir outra
oportunidade. Assim como no jogo
em casa contra a Cabofriense, que
no último minuto em uma escolha
errada minha eles empataram o
placar, agora também foi no último
minuto, mas dessa vez saímos vencedores”, falou Paulo Baya.
Neste Brasileirão, o garoto de
apenas 20 anos, que é o sexto artilheiro da competição com seis gols,
já balançou as redes três vezes em
cobranças de faltas: nas vitórias contra o Toledo pela décima rodada, na

partida FC Cascavel x Bangu na 13ª
rodada, e no último sábado, contra a
Cabofriense, do Rio de Janeiro.
Paulo, que já havia mostrado
seu talento ao marcar em sua
estreia no Estadual com um lindo
chute de longe contra o Coritiba,
também deixou sua marca nos duelos da Serpente contra as equipes
do Operário e do Londrina. E passou a ser visto desde então como
uma das grandes revelações no
futebol paranaense.
Rudinei Guimarães, diretor da
equipe de Cascavel, falou sobre
o destaque da Serpente: “O Baya
é uma grande revelação, que tem
sua impor tância e seu valor no
time do FC Cascavel. Tem muito
para mostrar até o fim da Série D,
mas podemos dizer que hoje ele é
uma promessa que se concretizou.
É um atleta com uma qualidade
incrível e tem uma característica
que está em falta no futebol, que
é o poder de finalização, seja de
bola parada ou de média e longa
distância. Além disso, é um jogador
de velocidade, que tem um bom drible, o que o torna ainda mais perigoso para o adversário. Temos um
garoto que vai crescer muito ainda
e pode se tornar um grande jogador
a nível nacional e internacional”.

Libertadores: Inter e Palmeiras decidem vaga

Na noite desta quarta-feira, às 21h30, o Internacional recebe o Boca Junior para
decidir passagem para as quartas de final da Taça Libertadores de América. A partida
deveria ter sido realizada na semana passada, mas foi adiada em virtude da morte de
Diego Maradona. Os argentinos ainda se sentem abalados pela morte de Maradona,
tanto que os jogos do fim de semana foram dedicados ao jogador.
Após a vitória por 3 a 1 na casa do adversário, o Palmeiras tem tudo para assegurar
sua classificação para a próxima fase da Libertadores nesta noite, quando recebe o
Delfín, na partida de volta, a qual pode até perder por 2 a 0 para se classificar.

ASSESSORIA

DE PROMESSA, Paulo Baya está se tornando
um jogador importante nas conquistas dentro e fora
de campo
PRÓXIMO DESAFIO
O duelo entre FC Cascavel x Grêmio Novorizontino será transmitido
ao vivo e de forma gratuita pela plataforma de streaming MyCujoo. O
jogo será neste sábado, às 16h,
no Estádio Olímpico.

Fortaleza X
Corinthians

O Fortaleza recebe o Corinthians
nesta quarta-feira pela abertura da
24ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo
às 21h30, na Arena Castelão, em
Fortaleza, para tentar avançar no
campeonato, já que ambas estão
com 29 pontos, na 9ª e na 11ª posição, respectivamente.

RESULTADOS DE ONTEM
19h
19h15
19h15
19h15
21h30
21h30
19h15
19h15
21h30

SÉRIE B
Chapecoense ?x? Cuiabá
CRB ?x? CSA
Confiança ?x? Figueirense
Náutico ?x? Guarani
Paraná Clube ?x? Vitória
Ponte Preta ?x? Sampaio Correa
LIBERTADORES
River Plate ?x? Athletico
Santos ?x? LDU
Flamengo ?x? Racing
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O prefeito Leonado Paranhos
esteve na tarde dessa terça-feira
(1º) no terminal da Ferroeste,
onde prestigiou a apresentação do
novo layout e das locomotivas da
empresa estatal responsável pelo
transporte ferroviário na região. O
evento foi coordenado pelo Estado
e teve a participação do governador
Ratinho Junior.
Paranhos enalteceu a parceria
existente entre todas as esferas
de governo: “Essa parceria, quando
envolve as instâncias de governos
- municipal, estadual e federal -, dá
esse resultado espetacular”.
Ele destacou conquistas como
o novo terminal de passageiros do
aeroporto e o início das obras do
Trevo Cataratas, entre outras ações
desenvolvidas em parceria. “É preciso esse espírito de união, de divisão de responsabilidades e puxar
para o mesmo lado”, ressaltou.

SECOM

Paranhos prestigia apresentação
de novas locomotivas na Ferroeste

MODERNIZAÇÃO de locomotiva visa melhorar capacidade da Ferroeste
O governador Ratinho Junior
disse que a modernização das locomotivas irá melhorar a capacidade
de carga da Ferroeste. “Isso ajuda
muito o nosso agronegócio, até
porque a Ferroeste tem a responsabilidade de transportar boa parte
dos grãos produzidos no oeste do

Estado e também na região central,
além daquilo que é produzido nos
frigoríficos e exportado para todo o
mundo”, enfatizou.
Também foi anunciado investimento de R$ 10 milhões da Cotriguaçu, para ampliar a capacidade
operacional.

Ponte da Integração atinge 45% de execução
é um dos responsáveis pela articulação
com a Itaipu Binacional para tirar o projeto do papel.
A ponte tem como objetivo principal
desafogar o trânsito intenso da Ponte da
Amizade, construída nos anos 1960, e
consolidar o Estado como um hub logístico e de turismo da América do Sul. As
obras são executadas dentro de um convênio entre Itaipu Binacional e o governo

JONATHAN CAMPOS/AEN

A Ponte da Integração Brasil - Paraguai atingiu quase 45% de execução em
novembro, um ano e três meses após o
início da construção, no Rio Paraná, em
Foz do Iguaçu. Nessa terça-feira, o governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu os presidentes Jair Bolsonaro e Mario
Abdo Benítez e os acompanhou na vistoria à obra. A visita foi uma comemoração
ao estágio da construção. O governador

PRESIDENTES comemoram bom andamento da obra

federal com o governo do Estado, por
meio da Secretaria de Infraestrutura e
Logística e o DER-PR (Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná).
O presidente Jair Bolsonaro disse que
a obra representa um “casamento perfeito” entre Brasil, Paraguai e o Paraná:
“Nosso relacionamento é excelente, só
pode produzir frutos como esse. É uma
obra de integração. O Paraguai não é
nosso vizinho, é nosso irmão”.
Ele também destacou a geração de
cerca de 500 empregos diretos (85% de
operários da região) e 1.500 indiretos na
cadeia de fornecedores.
A segunda ponte internacional sobre
o Rio Paraná e a nova perimetral até a
BR-277, que acompanha a obra, terão
investimentos de R$ 463 milhões da Itaipu
Binacional. A ponte, estimada em R$ 323
milhões, está sendo construída nas proximidades do Marco das Três Fronteiras,
ligando Foz do Iguaçu à cidade paraguaia
de Presidente Franco.

