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Prefeito inicia nomeações de
secretários; por enquanto,
nenhuma surpresa na lista
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Suspeitos de matar empresário
se apresentam, são ouvidos,
mas liberados pela polícia
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Brasileirão retorna; na região,
times iniciam preparação
para o Paranaense de 2021

SECOM

Volta às aulas

A rede municipal de educação inicia o ano letivo dia 8 de
fevereiro em Cascavel, inclusive nos Cmeis. A indefinição
ainda é se as aulas serão presenciais. Paralelo a essa
programação, a prefeitura já abriu chamamento para
contratar novas vagas para a educação infantil.
l Págs. 8e9

CASCAVEL,6/1/2021
Edição 8410- Ano 44
(45) 99975-1047

jhoje.com.br

@oparana hoje news

Sanepar se recusa a desassorear
o Lago e proíbe a prefeitura;
Paranhos fala em municipalizar
O prefeito Leonaldo Paranhos não recebeu bem a resposta da Sanepar de que não fará
o desassoreamento do Lago Municipal de Cascavel e ainda proíbe o Município de fazê-lo.
Reclamando do descaso da estatal com o Município de longa data, Paranhos já fala em
municipalizar o serviço de água e esgoto.
l Pág. 4
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mostra que, entre 1929-1930, durante a Depressão, a indústria de lâmpadas optou
por reduzir sua durabilidade como forma de garantir mais vendas e driblar a crise
de superprodução. No mesmo documentário, um consumidor tenta consertar sua
impressora que parou de funcionar, até descobrir que ela continha um chip que a
Quina
programava para travar assim que atingisse certo número de impressões.
3/lip
—
old.
4/mega.
5/átrio
—
merci.
6/apicum.
10/cosmovisão.
Porém, é através da constante inovação que se encontra a forma mais sutil e
não menos problemática de garantir a rápida absorção no mercado. Lançamentos
de um mesmo produto em um espaço curtíssimo de tempo, com mudanças na sua
Megasena
Federal concurso: 2331
aparência e pequenos incrementos nas suas funcionalidades, convencem uma
grande parcela da população que consome acriticamente qualquer “novidade”.
Influenciada pelos apelos publicitários em uma sociedade cada vez mais pautada
1º prêmio
na aparência e ostentação, acaba não percebendo que gasta e até contrai dívidas
2º prêmio
desnecessariamente.
concurso: 5458
Quina
Ainda que se possa alegar que as pessoas possuem autonomia para dispo3º prêmio
rem de seus próprios ganhos da forma que bem entenderem quando se critica o
comportamento de tipo consumista, há outras variáveis a serem examinadas nesta
4º prêmio
questão, que vão além da mera discordância sobre posturas individuais.
5º prêmio
Além dos prejuízos financeiros pessoais, a obsolescência programada causa
Federal concurso: 5526
impactos ambientais extremamente danosos, que vão desde a quantidade cada
vez maior de lixo acumulado e exploração de recursos naturais, até os poluentes
1º
prêmioda Sorte
95.655
Dia
encontrados tanto na fabricação quanto nos materiais produzidos.
E, sobre esse aspecto, cabe a nós, enquanto consumidores e cidadãos, sempre
2º prêmio
39.888
parar para refletir antes de adquirir algum produto se ele realmente é necessário.
3º prêmio
62.547
Pesquisar sobre os fabricantes questões relativas a garantia, troca, conserto, reparo
MÊS DA SORTE:
ou reposição de peças também é uma maneira de nos protegermos contra gastos
4º prêmio
01.339
que poderiam ser evitados e de futuras situações incômodas. Bem como denunciar
empresas que se utilizam das estratégias que forçam o consumo.
5º prêmio
74.262
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Subsídio e tarifa do transporte
tiram o sono de Paranhos
O prefeito Leonaldo Paranhos iniciou seu segundo
mandato em ritmo acelerado,
fiscalizando obras, cobrando
publicamente relatórios e
reclamando de obras inacabadas. Mas um dos assuntos que mais têm lhe tirado
o sono é a questão do transporte coletivo.
É que, contratualmente,
as empresas têm direito ao
reajuste anual no início de
janeiro. Contudo, a situação
é tão crítica que virou um
balaio de gato. As empresas
amargam o pior ano da história, com queda de mais da
metade do faturamento, e
agora precisam iniciar o pagamento de reajuste retroativo
aos trabalhadores, determinado já duas semanas pela
Justiça. E, em vez de cobrar o
reajuste anual, que, na prática
poderia dobrar o valor da tarifa
se a planilha fosse levada ao
pé da letra, a tentativa é conseguir chegar a um consenso
sobre o subsídio discutido
desde abril do ano passado.
Questionado sobre o
assunto, Paranhos não
esconde sua preocupação.
“O tema é muito polêmico
porque as empresas têm
uma demanda reprimida com
a diminuição do número de
passageiros e entendemos
isso. O protocolo de pedido
de reajuste da tarifa foi feito
na Transitar no fim do ano e
ainda não chegou até nós.
A autarquia precisa ainda
fazer um estudo da planilha e
encaminhar para a prefeitura
para analisarmos o caso. A

POLÍTICA
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Paranhos nomeia cinco secretários

discussão é profunda, porque as empresas pediram na
Justiça um aporte financeiro
por causa dos prejuízos que
tiveram durante a pandemia,
recorremos e estamos tentando um acordo com uma
proposta mais coerente e
mais justa”, resume.
O prefeito ainda não
arrisca a cifra, mas antecipa
que estão disponíveis para
esse acordo os R$ 3 milhões
devolvidos pela Câmara de
Vereadores no fim do ano e
mais a restituição de mais
de R$ 5 milhões referente
ao contrato do lixo.
Na Transitar, a presidente
Simoni Soares afirma que
não houve pedido de reajuste. “Não se fala em reajuste tarifário neste momento
por causa do desequilíbrio
contratual”, argumenta. “O
fluxo de passageiros caiu
50% e, por tanto, se nos
basearmos na planilha atual,
o valor da tarifa teria que
dobrar, ou seja, seria muito
elevado para o usuário”.
As empresas foram procuradas mas não querem
se manifestar no momento,
aguardando uma solução
para a negociação.
n Reportagem: Patrícia Cabral
Foto: SECOM

Compromissos na capital

Nesta quarta (6), Leonaldo Paranhos embarca para a capital do
Estado para apresentar projetos e buscar parcerias para a continuação e o começo de obras. “Vamos apresentar o novo programa
Cascavel Avança Mais, que inclui com obras para educação e saúde
no valor de R$ 130 milhões. Além disso, buscamos parcerias para
R$ 65 milhões que pretendemos utilizar em projetos estruturantes,
projetos ambientais e relacionados à saúde”, projeta.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, fez ontem as
primeiras nomeações de secretários para seu segundo
mandato, sem surpresas. Foram nomeados: Edson Zorek secretário de Planejamento e Gestão; Jefferson Lobo da Silva
- secretário de Comunicação Social; Marcia Aparecida Baldini
- secretária de Educação; Renato Cesar Segalla - secretário de
Finanças e secretário de Agricultura; Thiago Daross Stefanello
- secretário de Saúde. A coluna apurou que outros conhecidos
devem voltar: Cletírio Feistler deve continuar chefe da Casa
Civil; Luciano Braga Côrtes segue à frente da ProcuradoriaGeral do Município; Simoni Soares continua no comando da
Transitar; Tales Guilherme também fica, provavelmente na
presidência do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel),
assim como a secretária de Paranhos, Descire Doneda, e
Alcione Gomes, na Fundetec. A função de chefe de Gabinete
fica a cargo de Alcineu Gruber.

Autonomeação

A surpresa do decreto
de ontem foi a própria
nomeação de Paranhos para
responder interinamente
pelo Território Cidadão Cascavel Desenvolvimento
Territorial. Nesse caso, sem
acumular salário, mantendo a
remuneração de prefeito.

199 exonerações

O decreto publicado no
último dia do ano chamou a
atenção pela quantidade de
exonerados: 199, lembrando
que o prefeito já tinha feito
duas extensas listas no ano,
antes das eleições e nem
todos foram renomeados.

Em negociação

Ontem, Paranhos disse
ao HojeNews que já
existe negociação para o

preenchimento desses cargos.
“Na medida em que vamos
consolidando as pastas e os
secretários vão assumindo,
eles vão solicitando, de
acordo com a demanda de
cada secretaria. Na gestão
passada, usamos apenas
55% dos cargos em comissão
e isso é o que imaginamos
e devemos manter para os
próximos anos”.

Convidado

O vereador Nei Haveroth foi
convidado a integrar a equipe.
“O Nei já foi da Secretaria da
Agricultura e agora assume o
Meio Ambiente no lugar do
Wagner Yonegura. Existe uma
possibilidade de o Wagner
ocupar algum posto da
prefeitura para dar sequência
a alguns projetos, mas já
deixei claro que ele não será
secretário”, disse Paranhos.

Indefinidos

Uma das posições indefinidas é com relação ao papel do
ex-secretário de Obras Adelino Ribeiro. “Pedi para que o
Adelino continue na prefeitura, mas existe a possibilidade
de ele assumir algo no Estado. Ele está analisando e vai
me responder assim que se decidir”. A coluna apurou que
o nome de Adelino não foi assim tão bem recebido por
cascavelenses que integram o governo e que, por isso, sua
nomeação estadual teria batido na trave.
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Sanepar nega desassorear o Lago
Assunto constante de cobranças e reclamações, o desassoreamento do Lago Municipal de Cascavel parece cada vez mais distante.
Prometido há dois anos, quando o
assoreamento se evidenciou com
a estiagem, postergado para o ano
passado e depois suspenso até
que a crise hídrica seja superada,
agora parece que a Sanepar negou
de vez que fará o procedimento.
Em uma transmissão ao vivo
na tarde de ontem, o prefeito de
Cascavel, Leonaldo Paranhos, apresentou uma resposta da estatal a
um pedido de desassoreamento.
“Recebi há menos de um mês um
documento extenso, e vou direto ao
tema: no item 16, ‘em razão das
considerações descritas, em que
pesem os esforços da Sanepar,
no sentido de possibilitar a obtenção de elementos técnicos para
a tomada de decisão’ - está se
referindo ao desassoreamento -,

‘registra que não cabe à Sanepar
deliberar ou autorizar intervenções
nas bacias de mananciais, especialmente o desassoreamento do
lago’, diz que não cabe a eles nem
de fazer nem de legislar”, cita Paranhos, que segue a leitura: “Registra-se que a prefeitura é responsável pela manutenção do Lago
Municipal e, uma vez que a decisão
é de fazer o desassoreamento, a
Sanepar informa que intensificará
o monitoramento da qualidade da
água, em especial do Rio Cascavel, e aler tará as autoridades e
demais interessados caso ocorram situações adversas aos
recursos hídricos, os quais possam ocasionar descontinuidade do
abastecimento da cidade”.
O documento, segundo o prefeito, é assinado por Julio Cesar,
diretor de Meio Ambiente e Ação
Social, a quem Paranhos mandou
um recado: “Quero mandar um

Paranhos sugere municipalização

O prefeito Leonaldo Paranhos sugere que vai endurecer o jogo para a
continuidade da Sanepar em Cascavel, cujo contrato de concessão termina em
2024. “Entendo que a Sanepar não tem interesse em continuar com a concessão
da água, e então quer dizer que podemos aqui fazer uma concessão para uma
empresa privada, ou o Município encampar a estrutura que tem e passar a ser
a operadora do sistema de água. Vou pedir neste momento para que a nossa
assessoria faça um estudo sobre isso. Pelo que estou vendo, a Sanepar não tem
mais interesse em continuar abastecendo a cidade de Cascavel. Primeiro por
essa forma terrível de tratar a Prefeitura de Cascavel e os nossos moradores.
Problemas nos hidrômetros, ar na rede...”, e finaliza: “Vamos jogar o jogo que
tem que ser jogado”.

recado para esse Julio: Comece
agora a fazer o monitoramento
desta água, que, aliás, contaminou
mais de 60 mil pessoas em Cascavel. E acho que deveria rever sua
posição e fazer uma proposta de
parceria com o Município de Cascavel para fazer o desassoramento
ou vocês não têm interesse no
reservatório do Lago? Eu entendo
essa insinuação sua como uma
ameaça e não sou moleque para
receber ameaça”.
A contaminação a que se refere
se trata do sur to de diarreia ocorrido no fim de 2018 e início de
2019 em Cascavel, quando mais
de 60 mil pessoas adoeceram.
Na época, o Ministério da Saúde
constatou que o problema estava
na água encanada. A Sanepar
negou irregularidade.
A repor tagem questionou a
Sanepar a respeito do posicionamento sobre o desassoreamento
e as falas de Paranhos, mas a
assessoria informou apenas que
a empresa não irá se manifestar.
ACESSE
pelo QR code
a íntegra da
trasmissão
do prefeito
Paranhos

DIVULGAÇÃO

Nova composição da Mesa Diretora
Eleita na tarde de sexta (1º), a nova Mesa Diretora no biênio
2021/2021 da Câmara de Cascavel será liderada pelo vereador
Alécio Espínola (PSC), tem Romulo Quintino (PSC) como
vice-presidente, Josias de Souza (MDB) como segundo vice,
Aldonir Cabral (PL) como 1º secretário e Beth Leal (Republicanos) como segunda secretária. A chapa única foi eleita com 15
votos favoráveis e seis contrários. Votaram contra os vereadores
Cleverson Sibulski (Pros), Celso Dal Molin (PL), Lauri Silva
(Pros), Professora Liliam (PT), Tiago Almeida (DEM) e Valdecir
Alcântara (Patriota). Dal Molin era pretenso candidato ao cargo,
mas não chegou a pôr a candidatura em votação.
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Cascavel já realizou mais
de 58 mil exames de covid
A Secretaria de Saúde de Cascavel já realizou 58.069 exames de
covid-19 desde o início da pandemia,
uma média de cerca de 200 exames
por dia. Em outro cálculo, seria como
se a cada grupo de 11 moradores dois
tivessem feito o exame.
Do total, cerca de 60% foram
para o Lacen (Laboratório Central)
do Paraná, em Curitiba, e 40%
foram realizados em Cascavel.
Segundo os dados do Notifica
Covid/Banco de Covid do boletim semanal divulgado no dia
31 de dezembro, os pacientes
da faixa etária de 30 a 39 anos

Percentual de
positivos

Considerando o total de exames
realizados (58.069), apenas 27,5%
pacientes receberam diagnóstico
positivo. Também foram notificados
dois pacientes com o vírus Metapneumo, 107 com o rinovírus, dois
com o vírus Sincicial e um paciente
teve tipo de vírus não especificado
no boletim.

representam o maior número de
casos confirmados de covid-19 em
Cascavel, ou seja, 3.804 (23,8%)
dos casos positivos.
O Município classifica em dois
tipos de casos de covid-19: os
casos positivados por exame e
os casos clínico-epidemiológico,
que são de pessoas que tiveram
contato com pacientes positivos
para covid-19, desenvolveram sintomas, mas por algum motivo não
foi feito o exame.
Do total de notificações, 25
pacientes se encaixam como casos
clínico-epidemiológico.

CONFIRA OS CASOS
POSITIVOS DE COVID-19*

IDADE....................Percentual ........ N° de casos
0 a 4 anos..............1,38%................ 221
5 a 9 anos..............1,17%................ 188
10 a 19 anos..........5,37%................ 859
20 a 29 anos..........22,53%.............. 3.602
30 a 39 anos..........23,79%.............. 3.804
40 a 49 anos .........19,50%.............. 3.118
50 a 59 anos..........14,21%.............. 2.272
60 a 69 anos..........7,15%................ 1.143
70 a 79 anos..........3,47%................ 556
80 ou mais.............1,38%................ 221
Total.......................100%................. 15.984
*Dados até 26/12/2020

Município se aproxima de 17 mil infectados
Boletim divulgado ontem informa que Cascavel se aproxima de
17 mil infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Dos 16.984 casos, 237 não sobreviveram às complicações
da covid-19. A Secretaria de Saúde informou ontem mais 142
confirmações e duas mor tes.
O Município tem 285 casos ativos, que são pessoas com potencial
de transmitir o vírus. Desses, 38 estão internados em enfermarias,
40 internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 207 estão
em isolamento domiciliar.

Saúde está preparada para a 1ª fase da vacinação

As vacinas da Pfizer/Biontech e da
Moderna, as únicas com aprovação de
agências reguladoras de outros países e
com possível aplicação imediata no Brasil,
estão no radar do Ministério da Saúde. A
aplicação imediata tem amparo na chamada Lei Covid (Lei Federal 13.979/2020),
que tiveram seus efeitos postergados
por meio de liminar do ministro Ricardo
Lewandowski, do STF.
Segundo o próprio ministério, o
governo está negociando com a Pfizer
e analisa a possibilidade de compra da
Moderna. Há ainda a possibilidade de
aprovação pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) da vacina da
Oxford/Astrazeneca, em parceria com
a FioCruz, para a segunda quinzena de

janeiro. Esta é a principal aposta do Brasil, mas há ainda a expectativa em torno da
Coronavac, que está sendo desenvolvida em
parceria com o Instituto Butantan, o que permitiria uma vacinação ampliada no Brasil.
Agora, as atenções se voltam para a
logística da campanha de vacinação.
Cascavel, por meio do PMI (Programa
Municipal de Imunização), possui larga
experiência e sempre teve êxito em campanhas semelhantes, como no caso da
Influenza, em que por várias vezes foi
destaque nacional.
SERINGAS E AGULHAS
Embora costumem ser distribuídas
pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado aos municípios, seringas e

agulhas necessárias passaram a ser uma
preocupação, devido à grande demanda.
“A Secretaria da Saúde de Cascavel possui
atualmente 24.900 seringas de 1 e 3 ml
em estoque na Central de Abastecimento
Farmacêutico e Insumo [Cafi] e mais 98
mil seringas já empenhadas com saldo em
ata de licitação vigente”, explica o secretário de Saúde, Thiago Stefanello.
Cascavel possui 104 mil agulhas
em estoque na Cafi e 225 mil agulhas
já empenhadas e com saldo em ata de
licitação vigente. “São insumos mais do
que necessários para a primeira etapa
de vacinação, que deve, segundo o Plano
Nacional de Imunização, iniciar prioritariamente por trabalhadores da saúde e
idosos”, explica Stefanello.
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Após denúncia, dono de lote
baldio no Centro é multado
Um terreno sem conservação em
plena área central tem dado muita
dor de cabeça para a vizinhança.
Em especial, em tempos de dengue.
Mas, além do perigoso mosquito
Aedes aegytpi, a sujeira no local também virou criadouro para todo tipo de
animais peçonhentos.
Segundo vizinhos, além de aranhas, cobras e até escorpiões, o lote
que fica na Rua Dom Pedro II, a cinco
quadras da Avenida Brasil, no Centro
de Cascavel, agora virou refúgio a
usuários de drogas.
Quem mora por ali afirma que há
meses cobram a limpeza do local, mas
sem resposta do proprietário nem da
prefeitura. Cansados do descaso, eles
resolveram acionar a imprensa.
A reportagem procurou a Secretaria do Meio Ambiente na segunda-feira à tarde. A primeira resposta era
de que não tinha recebido nenhuma
denúncia sobre a situação e que,
como não tinha responsável pela
pasta, não poderia dar entrevista.
Após insistência, a secretaria encaminhou uma equipe ao local. Os
servidores confirmaram o perigo da
situação e multaram o proprietário
em R$ 2,28 o metro quadrado. Contudo, o terreno permanece sujo.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

TOMADO por mato, cobras e escorpiões, local é frequentado por usuários de drogas

APÓS denúncia, prefeitura multou dono do lote, que continua sujo
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Estação da Inovação e Tecnologia
A estrutura do antigo Terminal
de Transbordo Oeste será transformada em um espaço inteligente
para startups de inovação e tecnologia. O prédio conta com 1.533
metros quadrados de área construída e 2.236 metros quadrados
de área coberta.
A Estação de Inovação e Tecnologia será um espaço para
pessoas criativas compar tilharem ideias e projetos, transformando-os em negócios.
Segundo a Fundetec (Fundação
para o Desenvolvimento Científico e
Tecnológico), inovação, empreendedorismo, oportunidades, formação
e empregos são as palavras-chaves para um novo tempo. “Oportunidades que vamos oferecer na
Estação de Inovação e Tecnologia.
Lá, vamos desenvolver o ProgeTI,
o maior programa estratégico de
geração de emprego em tecnologia

SECOM

A ESTRUTURA será implantada no antigo Terminal de Transbordo Oeste
da informação. Serão capacitados
mais de cinco mil programadores
que se tornarão os profissionais
do futuro . Em novos tempos, com
novos desafios, novas competências serão exigidas e aqui surgirão esses novos profissionais ”,
explica a Fundação.
A ideia é iniciar as obras em
meados do segundo semestre,
assim que o processo licitatório
estiver concluído.
ESTRUTURA
Na Estação de Inovação e

Complexo de Saúde do Tio Zaca

SECOM

Com uma demanda de mais de 25 mil moradores, a região oeste de Cascavel
terá sua rede de saúde ampliada com duas novas unidades: a USF Santo Inácio,
no Loteamento FAG, e o Complexo de Atenção Primária Tio Zaca, na esquina da
Univel. Os novos espaços reforçarão a rede de atendimentos que já conta com
a UBS do Santa Cruz. “É uma unidade diferenciada. Nós teremos três opções de
atendimento na região oeste, horizontalizando os atendimentos e desafogando
um pouco a unidade da Rua Xavantes. E esta, do Tio Zaca, é de uma categoria
elevada, grande e com várias opções. Todas as salas têm ar-condicionado, área
de convivência com academia, isso tudo é muito importante porque da um bom
um serviço uma boa qualidade ao nosso usuário do sistema de saúde”, comenta
o prefeito Leonaldo Paranhos, que visitou as obras.
O local abrigará uma academia da saúde com área de vivência, estacionamento
e paisagismo. A unidade poderá comportar quatro equipes de saúde da família,
proporcionando ambientes adequados e acessíveis à população e aos servidores.

Tecnologia, haverá espaços de trabalho compar tilhado tipo coworking, sala de prototipação de produtos com CNCs de corte (Controle
Numérico Computadorizado). A
vantagem dessa técnica é que
permite cor tes rápidos e padronizados, impressoras 3D, ploter,
laboratórios de hardware, laboratório de games, aceleradoras e
incubadora de empresas, cafeteria, espaço multiuso para reuniões
e pequenos eventos.

Restaurante Popular
deve ser entregue
em fevereiro

O Município de Cascavel conta com dois
Restaurantes Populares em atividade:
o do Centro e o do Cascavel Velho. E,
para ampliar essa rede de segurança
alimentar, o Bairro Santa Cruz, na região
oeste, terá uma nova unidade já no
próximo mês. A previsão é de que até a
segunda quinzena de fevereiro o espaço
esteja servindo cerca de 300 refeições
diariamente a pessoas em situação de
vulnerabilidade social com aquele precinho que cabe no bolso, de apenas R$ 3.
O Restaurante Popular do Santa Cruz,
ao lado do Estádio Olímpico Regional
Arnaldo Busatto, já está com as obras
na reta final. Restam apenas detalhes
como plantio de grama, acabamentos
e instalação de pavers estão no cronograma dos próximos dias.
As refeições serão preparadas na unidade do Centro e encaminhadas até o
Santa Cruz. O cardápio segue a supervisão de uma nutricionista, que garante
que seja uma refeição ao mesmo tempo
saborosa e rica em nutrientes.
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Início do ano letivo em Cascavel está previsto para 8 de fevereiro
Prefeitura credencia instituições
para vagas na educação infantil

SECOM

A Secretaria de Educação de
Cascavel confirma que o início do
calendário escolar programado para
2021 terá início em 8 de fevereiro.
Segundo a secretária de Educação, Marcia Baldini, as aulas do
primeiro semestre para as escolas
municipais e os Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantis) estão
previstas para começar no dia 8 de
fevereiro e terminar no dia 23 de julho. As férias serão de 6 a 20 de
julho. O segundo semestre vai de 24
de julho a 18 de dezembro.
Contudo, Marcia esclarece que
a programação não garante o retorno presencial dos alunos. Segundo
ela, por enquanto, a previsão é de
que o ano letivo comece no sistema híbrido, adotado ano passado
devido à pandemia do novo coronavírus, que prevê aulas on-line e
presenciais, alternadamente.
O prefeito Leonaldo Paranhos informou que a educação e o retorno
das aulas são uma das prioridades
desses primeiros três meses de mandato: “As aulas voltam dia 8 do mês
que vem e, para a próxima semana,
faremos reuniões com os secretários de várias pastas, inclusive da
educação, para definirmos estratégias para que isso aconteça da melhor maneira possível”, acrescenta.

ANO letivo pode começar com salas vazias

Aulas na rede estadual começam dia 18

Na rede estadual do Paraná, o ano letivo de 2021 começa no dia 18 de fevereiro
em formato híbrido, com revezamento semanal entre os estudantes para haver
quantidade limitada em sala de aula. A diferença é que as aulas remotas terão
de ser acompanhadas ao vivo, sem possibilidade de assistir em outros horários.
Os estudantes distantes poderão interagir com o professor durante a aula.
O governo do Estado informou que serão priorizados em sala os alunos que não
têm notebooks ou celulares para acompanhar as aulas em casa.
Para que isso se torne possível, a proposta é instalar um computador e
microfone em cada sala de aula, com sinal wi-fi. Os equipamentos ainda não
chegaram às escolas.
Os alunos que forem até a escola terão uma rotina diferente. Entre outros itens,
haverá medição de temperatura na entrada das escolas, uso obrigatório de máscara, distanciamento social respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre
alunos e disponibilização de álcool em gel dentro da escola.

A Prefeitura de Cascavel, por
meio da Secretaria Municipal de
Educação, está finalizando os trâmites para o credenciamento (chamamento público) a vagas de Educação Infantil. A ideia é oferecer 150
vagas em período parcial de no mínimo quatro horas/dia, para crianças
de até três anos de idade.
A Semed estima que há cerca de 3 mil crianças aguardando
vaga em Cmeis do Município. “O
encaminhamento da vaga/matrícula ocorrerá somente quando
não houver vaga nas unidades da
rede pública municipal de ensino
e deve levar em consideração,
preferencialmente, a região de

residência da criança e onde a
instituição credenciada está instalada”, explicou a secretária de
Educação, Márcia Baldini.
As matrículas somente poderão ser efetivadas pela instituição
credenciada mediante encaminhamento ou autorização da Secretaria de Educação, obedecidos os critérios de prioridade elencados na
Lei Municipal 6.769/2017: criança
com deficiência, acompanhado de
laudo; crianças em situação de vulnerabilidade, além dos demais critérios previstos em lei.
INÍCIO
O contrato das instituições es-

Vistoria de vans sem data para ocorrer

Diferente do que aconteceu em
anos anteriores, a vistoria dos veículos que realizam o transporte escolar
em Cascavel ainda não foi marcada.
A Transitar (Autarquia Municipal de
Mobilidade, Trânsito e Cidadania)
costuma fazer a primeira vistoria semestral no fim de janeiro e no início
de fevereiro, mas, neste ano, por conta da pandemia, aguarda a definição
do retorno das aulas presenciais para
então divulgar local e data e convocar os proprietários e as empresas.
Cerca de 100 veículos permissionários

devem passar pela fiscalização este ano.
Em 2020, as aulas presenciais foram
suspensas em 20 de março e não foram
retomadas devido à pandemia do novo
coronavírus. A paralisação prejudicou
bastante o segmento e não há informação de quantos veículos voltarão a prestar o serviço neste primeiro semestre.

SEGURANÇA
Na vistoria, são analisados pelos
agentes de trânsito cerca de 60 itens
nos veículos que fazem o transporte
urbano e rural dos estudantes, incluin-

do protocolos e sistemas de segurança
dos veículos, além da documentação
da van e do condutor, como habilitação
na Categoria D, curso de transporte escolar, alvará de licença e licenciamento
entre vários outros itens.
A última vistoria semestral do transporte escolar foi realizada pela Transitar
em setembro do ano passado, depois da
publicação do decreto municipal que flexibilizou a retomada de atividades presenciais na rede privada de ensino. Na
época, dos 105 permissionários cadastrados, apenas 46 compareceram.

A IDEIA é oferecer 150 vagas em período parcial de no mínimo quatro horas/dia, para crianças com idades
de zero a três anos

colares privadas para a execução
dos ser viços deverá ter início em
fevereiro de 2021, estendendo-se até dezembro de 2021, conforme calendário escolar elaborado pela instituição credenciada
e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação.
Ainda segundo a secretaria, o
edital do credenciamento deve ser
publicado nos próximos dias no
Órgão Oficial do Município.

Credenciamento

O credenciamento prevê que as
instituições participantes deverão
fornecer alimentação, uniforme, material escolar de uso coletivo, apostilas, dispositivo de controle de acesso
ou registro (tag, crachá etc), material
de higiene e limpeza de uso coletivo,
cama e banho, ou qualquer outro
insumo, decorrentes da participação
do aluno na instituição, seguindo as
normas que estarão estipuladas no
edital do credenciamento.
“O fornecimento de materiais como
fraldas, pomada contra assadura,
lenços umedecidos, xampu, creme
dental, sabonete, escova de dente
e outros itens de uso pessoal das
crianças matriculadas no horário de
atendimento escolar serão disponibilizadas pelos pais ou responsáveis,
de acordo com a necessidade da
criança, seguindo a mesma metodologia adotada na Rede Pública
Municipal de Ensino”, explicou a
secretária Marcia Baldini.
Os valores pagos pelo Município de
Cascavel às instituições educacionais privadas pelas vagas destinadas as etapas contempladas estão
estipulados em decreto próprio,
sob o nº 15.774/2020.
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Decoração: como utilizar
as cores de 2021 em casa
As apostas para 2021 já estão as passarelas das coleções de
lançadas, inclusive a paleta de verão 2021 das notáveis marcas
cores que irá influenciar a moda Prada, Gucci, Balmain e Givenchy,
até a arquitetura e decoração ao eles virão com tudo na decoração
redor do mundo. A Pantone Color de interiores para criar um clima
Institute, empresa americana de de otimismo, influenciando comconsultoria de cores, buscou inspi- portamentos e atitudes. Propostas
ração na natureza e elegeu o “Ulti- certas após um ano em que todos
mate Gray” e o “Illuminating Yellow” viveram cercados de incertezas.
como as cores para o próximo ano.
Traduzindo: cinza com amarelo.
DICAS PRECIOSAS
Para a escolha, o time de pesDe acordo com a arquiteta do
quisadores da Pantone refletiu Grupo A.Yoshii, Andressa Bassisobre as mudanças sociais impos- nelli, os tons são opostos, que se
tas pela pandemia. Como o “Ulti- completam e criam um equilíbrio
mate Gray” repreCinza e amarelo foram entre si. “Em muitos
projetos de interiores
senta a coloração
das rochas e pedras escolhidas pela Pantone e arquitetônicos, o
existentes há milhões para marcar o ano com cinza já era destaque
de anos, a tonalidade resiliência e esperança há algum tempo. A
é uma expressão de força e resi- cor pode ser utilizada em móveis,
liência. Já a vibrante “Illuminating”, nas paredes ou em objetos decoraligada ao sol, é a aposta para luz, tivos em grandes proporções. Pertencente à cartela de tons neutros,
esperança e positividade.
Assim como esses tons ditaram o cinza combina com várias cores,

como azul, laranja e amarelo - também eleita como cor de 2021”,
explica Andressa.
Ela diz que o cinza pode estar na
decoração e no mobiliário do quarto
e que um tom mais escuro compõe
muito bem com branco e dourado.
Na cozinha, por exemplo, é possível combinar móveis, mesa, paredes e até eletrodomésticos nessa
cor, trazendo harmonia.
Já o “Illuminating Yellow” é
uma cor brilhante e com presença.
A arquiteta explica que, utilizar o
amarelo na decoração de casa
traz uma vibração positiva e deve
ser utilizada para destacar algum
elemento. “Essa é uma cor muito
alegre e marca presença. Pode ser
aplicada em grandes locais, como
uma parede, ou em detalhes, como
em vasos, almofadas ou móveis.
O amarelo combina com tons mais
claros, como bege, branco, e cinza,
é claro”, sugere.

Florais de Bach para mais ânimo e confiança
Sem dispensar o tratamento
tradicional, os florais de Bach
podem ser uma alternativa para
te ajudar a vencer o desânimo,
recuperar a alegria, a fé e olhar a
vida com mais otimismo. Separamos alguns dos florais para você
entendê-los menor.
GENTIAN - FÉ E ÂNIMO: recupera nossa fé e confiança. Ideal
para aqueles que precisam enfrentar altos e baixos.
GORSE - ESPERANÇA: indicado
para quem passou ou passa por
um grande sofrimento. Traz força
de vontade, promove o renascimento da esperança.

PINTEREST

WILLOW - POSITIVIDADE: para
quem vive uma maré de “má sorte”
e se sente magoado. Libera a tristeza, transformando o negativo em
positivo. Desperta o otimismo.
SWEET CHESTNUT - SERENIDADE: especial para quem
se sente em grande angústia ou
desespero, para quem sofreu uma
grande perda. Ele traz luz e a compreensão das dificuldades.
WILD ROSE - ALEGRIA DE
VIVER: para as pessoas que perderam o prazer e a vontade de participar da vida. Recupera o entusiasmo e a inspiração para viver
com mais alegria e plenitude.

Como usar

Escolha uma ou mais essência e
tome quatro gotas de cada, quatro
vezes ao dia. Na dúvida, consulte um
terapeuta que vai te acompanhar
durante o processo.
Fonte: Personare
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horóscopo

Casta dos
guerreiros
indianos

Madeira
europeia
usada em
móveis

Terra
natal de
Abraão
(Bíblia)

Gás nobre usado em
criogenia
Mais à
frente
Nitrogênio
(símbolo)

O "eu"
de uma
pessoa
(Psican.)

Hiato
de "teor"
Imensurável
período de tempo

Veneza
do (?),
epíteto de
Bangcoc
Saudação
havaiana
de boas
energias

Sandra
(?), atriz
canadense
Antiga designação
do espaço
celeste

Você vai ser capaz de concluir um projeto financeiro ligado a uma
compra essencial. Você está recarregando baterias por um influxo
de novas forças. Você tem mais resistência e está particularmente
inclinado a se concentrar no essencial.

Sagitário 22/11 a 22/12

Um problema será resolvido sem esforço. Essa facilidade lhe dará
asas. Algumas emoções subirão novamente à superfície e você
consequentemente terá dificuldade para controlar seus nervos
quando fala. Sua criatividade é satisfatória e faria bem encontrar
meios que atendam as suas finanças.

Capricórnio 22/12 a 20/01

Você vai ter muitas habilidades sociais hoje, é hora de lutar e alcançar
seus objetivos! Os ventos estão mudando. Você precisa de um pouco
de ar fresco, recarregue suas energias na natureza. Agora realmente
é a hora de levar o seu parceiro na direção desejada.

Aquário 21/01 a 19/02

Você será capaz de se expressar de forma espontânea e com
mais liberdade. Não perca esta oportunidade. Sua vida amorosa
vai dominar e equilibrar seus níveis de energia. Mostre-se como
você é juntamente com as suas necessidades reais. Um encontro
muito positivo poderá abalar a sua vida se você for solteiro

Peixes 20/02 a 20/03

É hora de pensar em fazer uma grande mudança. Suas ambições são
saudáveis, então lute por elas. A sensação de que algo está faltando
levará a um momento de cansaço passageiro. Cure-o com uma dose
de vitaminas e mantenha seu corpo ativo. Precisa descobrir o que
está acontecendo com você antes de analisar o seu relacionamento.

(?)-16:
fuzil
Meu, em
francês

Triste, em
inglês
O consumidor
de diazepínicos
Fazenda de
criação de
cavalos
de corrida

BANCO

(?)
aeternum:
para sempre (latim)

Sem nada
no interior
Lógica;
coerente

Desprovido
de pés
(Biol.)

Coloco

"The (?)",
talk show
com Danilo Gentili

Interjeição
do vocativo
1.501, em
romanos

Sufixo
nominal de
"filhote"

Poeta
persa
Formato de
módulos

Maya
Gabeira,
surfista
Atmosfera
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Solução

E

Escorpião 23/10 a 21/11

Beatle assassinado
em 1980
Reto;
justo
Alimento de
equinos

Alta (?):
marca
das
empresas
com sede
no Vale
do Silício
(EUA)
"Transtorno", em
TOC
Escambo

Andava

I
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M O
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Libra 23/09 a 22/10

Seu cérebro precisa de um descanso - não é nada para se preocupar, apenas evite agitação para voltar à forma. Você vai achar
difícil amortecer seus sentimentos amorosos hoje. É assim que
você vai poder fortalecer o relacionamento com o parceiro.

Sinaliza

2/ad. 3/éon — mon — sad. 4/éter — sadi. 5/emite. 7/xátrias. 9/peridural.

Virgem 23/08 a 22/09

Serviço oferecido
por pet shops

Litófilos

Pôr as coisas em prática lhe trarão mais satisfação hoje. Você corre
o risco de cansar as pessoas ao seu redor hoje! Tenha cuidado para
não passar dos seus limites, nem do limite de qualquer outra pessoa.
Não se desencoraje por recusas, hesitação ou atrasos.

Enquanto tudo está acontecendo ao seu redor, você sentirá necessidade de relaxamento, use isso ao seu favor e deixe tudo para
trás. Hoje há uma sensação interna de calma, que é favorável para
recarregar as suas baterias psicologicamente. Sua necessidade
de reconhecimento será a sua maior motivação

Selo de qualidade industrial

T

Leão 22/07 a 22/08

© Revistas COQUETEL

Tipo de
anestesia
de uso
obstétrico

A linguagem castiça, para o
purista
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Câncer 21/06 a 21/07

Você estará mais disposto a se dedicar mais às pessoas que
o merecem. Mas se tiver interesse em ter uma alimentação de
qualidade, nenhum mal deve surgir dela. No amor, Não imponha o
seu ponto de vista, seria melhor tentar chegar a um compromisso
do que correr o risco de causar uma explosão.

Vogal do
extinto
trema, em
português
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Gêmeos 21/05 a 20/06

Você sente uma necessidade de desfrutar os prazeres da vida,
que é exatamente o que você precisa para recarregar suas baterias hoje. Seu bom humor é contagiante e você está levando
pessoas a sua volta junto com você. Seus sonhos podem se
tornar realidade se você encontrar os meios.

Região
onde se
situa
Uberlândia,
sua maior
cidade
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Touro 21/04 a 20/05

Você vai mais facilmente procurar as pessoas que compartilham
seus valores fundamentais para poder estabelecer relações mais
estreitas. Atenção com a indigestão, cuidado com o que você
come. Você será mais rodeado por amigos e ficará feliz com isso.

www.coquetel.com.br
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Áries 21/03 a 20/04

Há sinais de problemas em seu sistema digestivo, por isso seria
uma boa ideia reduzir a quantidade de gorduras em sua dieta. Não
fique muito impaciente com o tamanho de seus projetos, planeje
em longo prazo sem a influência dos outros.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Suspeitos de assassinato
são ouvidos e liberados
Os dois suspeitos do homicídio do
empresário Gildo Setor, de 54 anos,
apresentaram-se na tarde de ontem na
Delegacia de Homicídios de Cascavel. A
foto dos dois homens foi divulgada pela
Polícia Civil na segunda-feira na tentativa
de identificá-los.
Ambos foram ouvidos pela delegada
Anna Karyne Turbay Palodetto no prédio
do GDE (Grupo de Diligências Especiais)
da Polícia Civil e liberados na sequência, já que não havia mais flagrante nem

mandado de prisão contra eles.
Gildo Setor foi baleado na tarde do dia
31 de dezembro enquanto trocava uma
antena no telhado de uma residência no
Paulo Godoy, zona oeste de Cascavel. Os
bandidos subiram em uma árvore e atiraram em Gildo, que morreu com uma
perfuração no peito.
A motivação do crime pode ser esclarecida em entrevista coletiva da delegada
agendada para esta quarta-feira, assim
como a participação dos dois suspeitos.
NPR ONLINE

Capotou e caiu em barranco

Um HB20 capotou e caiu na via marginal da PRC-467, no Bairro São Cristóvão,
em Cascavel, na tarde de ontem. O veículo seguia pela rodovia sentido a Cascavel, quando a motorista perdeu o controle da direção e atingiu o guard rail e
capotou, parando na marginal. Equipes dos Bombeiros prestaram atendimento
à vítima, uma mulher de 21 anos, que teve ferimentos leves. Ela foi socorrida e
encaminhada para a Unidade Hospitalar.

Acidente na BR-369
deixa três feridos

Três pessoas ficaram feridas em um
acidente de trânsito na tarde dessa
terça-feira (5) na BR-369, próximo ao
Núcleo Industrial do Bairro Cataratas,
em Cascavel.
O acidente envolveu um veículo Cobalt
que seguia sentido a Corbélia e uma
Fiorino, que estava no trevo do Núcleo
Industrial. Um caminhão do Corpo de
Bombeiros foi acionado para prestar
apoio à ocorrência. A motorista da
Fiorino teve contusão em tórax e foi
encaminhada para a UPA Veneza.
O motorista do Cobalt foram atendidos
e encaminhados para a UPA Tancredo.

Tonelada de
maconha

Equipes da PM (Polícia Militar) da UPS
(Unidade Paraná Seguro) da Região Norte
de Cascavel apreenderam mais de uma
tonelada de maconha na tarde de segunda
após apurarem denúncia de que uma caminhonete D20 roubada estava em uma casa
na Rua Riachuello, no Centro. O veículo foi
tomado de assalto em 17 de dezembro em
Curitiba. Em revista na caminhonete, foram
encontrados 1.108,50 quilos de maconha.
Um homem de 64 anos e uma mulher de
46 foram detidos e levados à Delegacia de
Polícia Civil. Eles negaram a posse do veículo
e das drogas e disseram que estavam guardando-os para um familiar.

Ano começa
violento

O ano de 2021 começou violento em
Cascavel, com três mortes nos dois
primeiros dias. O primeiro crime foi
registrado na madrugada do dia 1º
de janeiro. A vítima, Jaqueline Pereira
Ribeiro, envolveu-se em uma briga
com a companheira numa residência no Jardim Clarito, zona norte da
cidade. Jaqueline foi esfaqueada e
morreu no local.
A companheira foi presa em flagrante e
liberada na sequência. Ela vai aguardar
julgamento com tornozeleira eletrônica.
O segundo crime foi o homicídio de
Matheus Augusto Martins de Lima,
de 20 anos. O jovem foi morto a tiros
em frente a uma residência na Rua
Portugal, no Bairro Cascavel Velho,
zona leste da cidade. O suspeito da
morte é um adolescente. Segundo a
Delegacia de Homicídios, o crime teria
acontecido devido a uma briga por
relacionamento amoroso.
A terceira morte violenta é a de um
homem de 48 anos que trafegava de
bicicleta pela Rua Elis Regina, na descida,
quando se desequilibrou e caiu na altura
da Rua Nelson Cavaquinho. Os socorristas
e o médico do Siate foram acionados até o
local, mas nada puderam fazer pela vítima,
que já estava em óbito.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01
01
00
00
01
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Canoagem: cascavelense Ana
Paula Vergutz rema para 2021
Quando 2020 começou, a canoagem de Cascavel vivia momentos
de grande expectativa com relação
à estrutura e à evolução da modalidade. Cascavel é a casa de Ana
Paula Vergutz, 31 anos, atleta do
Clube Regatas Cascavel e da seleção brasileira. Ela acompanha atualmente o trabalho das escolinhas
desenvolvidas pelo CRC.
O Lago Municipal, que ela
conhece tão bem, recebeu nova
estrutura este ano. Segundo a
canoísta, o local é considerado atualmente um dos melhores centros de
treinamentos do País. “Temos uma
raia usada para demarcação de
boias de 10 em 10 metros, o que
proporciona dados reais para os treinamentos, melhorando a qualidade
dos treinos e o desempenho. Tivemos também a reforma do nosso
clube, que possibilitou uma estrutura
melhor para a nossa academia”.
A cidade acolheu vários atletas
da seleção brasileira. “A vinda da
Equipe Nacional Permanente (ENP)
fez com que essas conquistas da
raia e da reforma do clube acontecessem e, além disso, ajudou a
divulgar Cascavel como um celeiro
nacional da modalidade. Com a ENP
aqui, os treinos ficaram ainda mais
competitivos e acredito que teremos resultados ainda melhores no
futuro”, prevê Ana Paula.
Veio a pandemia e muitas competições foram adiadas. “Os cancelamentos chegaram um mês antes das
principais competições. Nos preparamos, mas não sabíamos em que
momento conseguiríamos competir.
O Lago foi fechado, assim como a
maioria dos clubes de canoagem
do Brasil. No mundo inteiro vários
canoístas ficaram sem ter como
fazer as atividades na água, o que,
para nós, é essencial”, relata Ana.
“Vivemos dias de muitas incer tezas. Com as competições adiadas e
depois definitivamente canceladas,
precisamos replanejar tudo, pois o
trabalho, os objetivos e os sonhos

ARQUIVO PESSOAL

EM 2021, Vergutz tem pela frente
Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro,
Pan-Americano, duas Copas do Mundo e
espera garantir vaga para Tóquio

continuam vivos”.
Entre as várias disputas suspensas, estão o Campeonato Brasileiro
e a Copa Brasil, que era seletiva
para o pré-olímpico, duas etapas da
Copa do Mundo, o Pan-Americano,
que é classificatório continental para
a Olimpíada, e, claro, a Olimpíada de
Tóquio 2020, que foi transferido para
julho deste ano. “Trabalhamos forte
até o mês de março, mas não conseguimos aplicar tudo o que treinamos.
Foi muito difícil conseguir voltar aos
treinos e perceber o quanto perdemos, mas o mais importante é virar

a chave o mais rápido possível para
recuperar toda forma física e sentir-se bem novamente para competir,
pensando no ano que vem”, explica
a cascavelense.
Segundo ela, 2021 vem cheio de
desejos. “Temos dois campeonatos
nacionais programados: duas edições
da Copa do Brasil e o Campeonato
Brasileiro. Além deles, competições
internacionais importantíssimas, como
o Pan-Americano, que será classificatório olímpico, duas Copas do Mundo e
espero lutar para conquistar meu sonho
de se classificar para a Olimpíada”.

Cascavelense que vale ouro

A canoagem é de família. Paulo, Sueli e Beatriz Vergutz, pai,
mãe e irmã contribuíram com o amor de Ana Paula pela
modalidade e para sua evolução na canoagem velocidade.
Hoje a cascavelense, atleta olímpica, é reconhecida pelos
pódios em competições nacionais e suas participações na
seleção brasileira. Ana integrou a delegação nacional nos
Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara (México).
Em 2009, foi semifinalista do Mundial de Canoagem de
Velocidade, em Dartmouth, Canadá. Nos Jogos Pan-Americanos de 2015, conquistou bronze na categoria K-1 200m.
Ana garantiu ainda duas medalhas em edições do Pan:
bronze no K1 500m em Toronto 2015 e Lima 2019.
Em 2020 foi eleita presidente da CBCa (Comissão de Atletas da
Confederação Brasileira de Canoagem) para o ciclo 2020-2024,
com Estevão Carvalho Lopes, da paracanoagem, como vice.
“Quero ser lembrada como uma pessoa que ajudou a melhorar
o funcionamento, as condições de treinamento, as competições
e demais fatores que influenciam a vida dos atletas, das pessoas
envolvidas na modalidade e das que transformam a sociedade”,
disse Vergutz, que disputou os Jogos Olímpicos Rio 2016.

ARQUIVO PESSOAL

ESPORTE

CASCAVEL, 6 DE JANEIRO DE 2021

15

FCC confirma parte do elenco
e define comissão técnica

A diretoria do Futebol Clube
Cascavel deve começar a divulgar
o nome dos primeiros reforços para
2021. Além da comissão técnica,
o clube já confirmou os jogadores
que vão vestir a camisa aurinegra
por mais uma temporada.
O time, que agora será comandado por Tcheco e terá como auxiliar
técnico José Luiz, vai contar com a
permanência dos goleiros Ricardo,
Heverton e João Pedro, dos laterais

Carlos Henrique, Libano, Raul, Lucas
Santos, dos zagueiros Tiago, Guilherme Borech, Gabriel, Afonso, Marcel, Diego Giaretta e Willian, e dos
volantes Duda, Oberdan e Serginho.
Os meias Paulo Baya, Léo Gimenez, Willian Sotto e João Vitor permanecem, assim como os atacantes Douglas Neto, Léo e Henrique.
“Mantemos a base do time. Trouxemos uma nova comissão técnica e
logo iremos anunciar reforços para

Primeiros compromissos

O primeiro confronto do FCC no Paranaense de 2021 será contra o Paraná Clube
no Estádio Olímpico Regional no dia 28 de fevereiro. A tabela (veja abaixo) agradou
o novo comandante: “Achei uma tabela interessante. Vamos estrear em casa contra
uma camisa de peso, que é o Paraná Clube, mas isso nos dá oportunidade de mostrar
a força do FC Cascavel logo no primeiro jogo. Outra questão é a logística. Teremos
um desgaste menor em relação às viagens. Apesar disso, teremos que fazer nosso
trabalho dentro de campo, conseguir os resultados positivos, mas, no contexto geral,
gostei muito. Fora de casa, vamos enfrentar equipes que possuem campos bons.
Nossa equipe será técnica e isso favorece”, analisou o técnico Tcheco.
O presidente do clube, Valdinei Silva, afirma que o objetivo é realizar mais
uma boa campanha, aproveitando os compromissos em casa. “Teremos seis
jogos no Estádio Olímpico, mais um contra outro adversário que também é de
Cascavel, ou seja, sete jogos em casa. Isso vai facilitar a logística e diminuir os
custos da primeira fase”, projetou Valdinei.
O Estadual 2021 será disputado por 12 clubes, que se enfrentam em turno
único. Serão 11 rodadas e os oito melhores avançam para as quartas de final. O
mata-mata das quartas será nos dias 21 e 25 de abril, das semifinais, nos dias 2 e
9 de maio, e a decisão está prevista para os dias 16 e 23 de maio.

CONFIRA OS JOGOS
DOS TIMES DA REGIÃO
NA PRIMEIRA FASE DO
PARANAENSE 2021

4ª RODADA - 20 E 21/3
Athletico x Cascavel CR
Toledo x Paraná Clube
FC Cascavel x Operário

8ª RODADA - 4/4
Coritiba x FC Cascavel
Toledo x Operário-PR
Cascavel CR x Londrina

5ª RODADA - 24/3
Cascavel CR x FC Cascavel
Cianorte x Toledo

9ª RODADA - 10 E 11/4
FC Cascavel x Toledo
Cascavel CR x Paraná Clube

2ª RODADA - 7/3
Cascavel CR x Toledo
Azuriz x FC Cascavel

6ª RODADA - 8/3
Azuriz x Cascavel CR
FC Cascavel x Cianorte
Londrina x Toledo

10ª RODADA - 14/4
Maringá x Toledo
Operário-PR x Cascavel CR
FC Cascavel x Rio Branco-PR

3ª RODADA - 13 E 14/3
Coritiba x Toledo
Cianorte x Cascavel CR
FC Cascavel x Athletico

7ª RODADA - 31/3
Rio Branco-PR x Cascavel CR
Toledo x Azuriz
Maringá x FC Cascavel

11ª RODADA - 18/4
Cascavel CR x Maringá
Toledo x Athletico
Londrina x FC Cascavel

1ª RODADA - 28/2
Coritiba x Cascavel CR
FC Cascavel x Paraná Clube
Toledo x Rio Branco-PR

buscarmos uma vaga na final do
Paranaense”, comenta o presidente
do FC Cascavel, Valdinei Silva.
Integrando a comissão técnica,
continuam no clube o preparador
de goleiros Gilberto Lopes, o fisioterapeuta Marcos Vinícius Fávero, o
psicólogo Antônio Barbosa e o roupeiro Marcelinho. Os médicos Claudio Bibiano, Antônio Adilson Leczko,
Lisias Tomé e o dentista Kleber Gruber também foram mantidos.

Treinador no
Toledo e CT do CCR

Outros dois times da região
participarão do Paranaense 2021. A
diretoria do Toledo pretende divulgar esta semana a comissão técnica
para a temporada. “Em breve vamos
anunciar o nome do nosso treinador e alguns atletas das categorias
de base que vão integrar o elenco
principal. Depois, em conjunto com
a diretoria, membros da comissão
técnica e investidores, além de
definir quem vai reforçar a equipe
neste ano”, disse o presidente
do clube, Carlos Aberto Dulaba.
O Toledo estreia no Paranaense
no domingo dia 28 de fevereiro,
contra o Rio Branco de Paranaguá,
no Estádio 14 de Dezembro.
Já o CCR (Cascavel Clube Recreativo) está em endereço novo. A
diretoria firmou parceria com grupo
de empresários da 2RA Sports de
Curitiba e alugou um hotel em Santa
Maria, distrito de Santa Tereza, e é
lá que inicia a temporada. Contudo,
ainda não divulgou quem será o treinador nem jogadores.
A assessoria informou apenas
que a pré-temporada começa nesta
quarta-feira (6) e que o objetivo,
neste momento, é receber atletas e
comissão técnica.
A estreia do CCR é contra o
Coritiba, no Estádio Couto Pereira, na
capital, também no domingo dia 28.
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Libertadores: Boca X Santos
A série de semifinais da Copa
Libertadores de América prossegue
nesta quar ta-feira com o jogo de
ida entre Boca Juniors e Santos, às
19h15, no Estádio La Bombonera.
O time brasileiro busca uma vantagem para a partida da volta, na
próxima quarta.
O técnico Cuca contará com força
máxima no time, com retorno de
Soteldo ao ataque, após se recuperar
da covid-19, e de Pará e Madson, que
se recuperaram de lesão.
O time argentino terá algumas
mudanças. Diego González foi a

novidade no elenco titular durante o
último treino, depois de um período
de recuperação de lesão sofrida no
jogo das quartas de final. Campuzano, também lesionado, fica fora da
partida de hoje.
Outro fator que pode pesar
no jogo desta noite é o tempo de
recuperação que cada time teve.
O Santos jogou pela última vez
no dia 27 de dezembro contra o
Ceará, pelo Brasileirão, enquanto
o Boca fez um clássico com o
Racing pela Copa Diego Maradona
no último fim de semana.

Brasileirão retorna após pausa de fim de ano
A pausa de fim de ano chegou ao
fim. O Campeonato Brasileiro abre,
hoje, a 28ª rodada com seis jogos.
Amanhã serão mais duas partidas e
o complemento só ocorre nos dias
18 e 27 por conta da participação de
Palmeiras e Santos na Libertadores.
Líder da competição, o São
Paulo encara o Bragantino sem a
presença de Luciano, que segue
lesionado, e Toró, que testou positivo para covid-19. O time poderá
abrir dez pontos de vantagem
caso o Flamengo perca o clássico
carioca para o Fluminense, já que o
Atlético Mineiro não vai atuar esta
semana. Quem também fica de
olho no grupo de cima é o Grêmio,
que pode dormir no G-4.
A disputa da parte de baixo da
tabela inclui os times paranaenses.
O Coritiba precisa vencer o Goiás
para deixar a lanterna e ainda torce
para que o Athletico vença o Botafogo para ampliar as chances de
fugir da ZR nas próximas rodadas.

Depois de ler este jornal,
não jogue-o fora!
Passe-o adiante,
compartilhe boas notícias
e cuide do meio ambiente.

CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A
TIME
1º São Paulo
2º Atlético-MG
3º Flamengo
4º Internacional
5º Grêmio
6º Palmeiras
7º Fluminense
8º Santos
9º Corinthians
10º Ceará
11º Athletico-PR
12º Atlético-GO
13º Bragantino
14º Fortaleza
15º Sport
16º Bahia
17º Vasco
18º Goiás
19º Botafogo
20º Coritiba

19h15
19h15
20h30
20h30
21h30
21h30

P
56
49
49
47
45
44
40
39
39
36
34
34
31
31
29
28
28
23
23
21

J
27
27
26
27
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
27
27
27

V
16
15
14
13
11
12
11
10
10
9
10
8
7
7
8
8
7
5
4
5

E
8
4
7
8
12
8
7
9
9
9
4
10
10
10
5
4
7
8
11
6

D
3
8
5
6
3
6
9
8
8
9
13
9
10
10
14
15
12
14
12
16

GP
47
46
46
41
35
37
37
38
30
38
24
25
31
24
23
33
26
27
25
21

GC
22
34
35
26
22
25
31
35
30
37
28
32
31
25
36
48
39
42
39
37

SG %
25 69
12 60
11 63
15 58
13 58
12 56
6 49
3 48
0 48
1 44
-4 42
-7 42
0 38
-1 38
-13 36
-15 35
-13 36
-15 28
-14 28
-16 26

28ª RODADA
QUARTA - 6/1
Botafogo x Athletico-PR
Grêmio x Bahia
Coritiba x Goiás
Sport x Fortaleza
Flamengo x Fluminense
Bragantino x São Paulo

19h
21h

QUINTA - 7/1
Ceará x Internacional
Atlético-GO x Vasco

19h

SEGUNDA – 18/1
Palmeiras x Corinthians

19h15

QUARTA - 27/1
Atlético-MG x Santos

DIVULGAÇÃO

Prefeitura pagará
R$ 100 mi por GP
de Fórmula 1

A Prefeitura de São Paulo pagará R$ 100
milhões para realizar o GP de Fórmula
1 em Interlagos pelos próximos cinco
anos. O acordo foi assinado em dezembro de 2020 com a empresa MC Brazil
Motorsport Holding e é válido até 2025.
Nos anos anteriores, a cidade não
pagava diretamente para a realização da Fórmula 1. Os recursos públicos eram investidos na melhoria da
pista do Autódromo de Interlagos
(que é da prefeitura).
Nas edições de 2017, 2018 e 2019, por
exemplo, o GP do Brasil era o único
ao lado de Mônaco a não pagar a taxa
devido a um acordo feito com o então
chefe da F-1, Bernie Ecclestone. Depois
que o grupo Liberty Media assumiu o
controle da categoria, a empresa procurou fazer da etapa brasileira um evento
mais lucrativo e vantajoso.
QUANTO CADA ETAPA PAGAVA DE TAXA
DE PROMOÇÃO (TEMPORADA DE 2018)

Austrália
Bahrein
China
Espanha
Mônaco
Canadá
França
Áustria
Grã-Bretanha
Alemanha
Hungria
Bélgica
Itália
Singapura
Rússia
Japão
Estados Unidos
México
Brasil
Abu Dabi

R$ 205 milhões
R$ 279 milhões
R$ 159
R$ 117 milhões
Nada (dispensado por
razões comerciais)
R$ 95 milhões
R$ 106 milhões
R$ 96 milhões
R$ 117 milhões
R$ 117 milhões
R$ 139 milhões
R$ 99 milhões
R$ 138 milhões
R$ 271 milhões
R$ 258 milhões
R$ 161 milhões
R$ 109 milhões
R$ 180 milhões
Nada
R$ 410 milhões

