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Higienização de abrigos

As 54 estações de embarque e desembarque mais os 400
novos abrigos de ônibus instalados em Cascavel serão
higienizados e depois passarão por processo de sanitização.
l Pág. 7

Prefeitura altera lei para
simplificar a abertura e o
fechamento de empresas
O prefeito de Cascavel vai encaminhar à Câmara de Vereadores um projeto que altera o
Código Tributário do Município para simplificar a abertura e o fechamento de empresas.
Essa desburocratização vai eliminar um problema crônico que os empresários têm na hora
de encerrar as atividades.
l Pág. 3
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CÓDIGO TRIBUTÁRIO

Alteração simplifica abertura
e fechamento de empresas

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, vai encaminhar à
Câmara de Vereadores um projeto
que altera o Código Tributário do
Município e, com isso, simplifica a
abertura e o fechamento de empresas. Essa desburocratização vai
eliminar um problema crônico que
os empresários têm na hora de
encerrar as atividades.
O secretário de Desenvolvimento
Econômico, Alcione Gomes, explica
que, pelas regras atuais, a empresa
que decide deixar as atividades de
lado e comunica o Município, por
meio de protocolo, solicitando a
baixa de sua inscrição, caso possua
débitos em aberto com o Município,
fica impossibilitada de obter a certidão de baixa. Com a alteração proposta, será possível, mediante protocolo, mesmo com débitos, obter
a certidão de baixa para posterior
levantamento e análise fiscal, bem
como para a discussão da dívida
com o Município.
“Dessa forma, poderemos,
além de ter uma estatística mais
próxima do real referente à situação das empresas estabelecidas no Município, contribuir com
o empresário que, em algumas
situações, necessita comprovar o
encerramento de suas atividades
e apresentar a certidão de baixa
do alvará no Município”, destaca
o secretário.
O prefeito Paranhos ressalta que
o desafio do Município sempre foi
facilitar a abertura de empresas e
incentivar a geração de empregos,
mas também que é preciso olhar
para o empresário que contribuiu com
a cidade e, por algum motivo, precisou encerrar seu empreendimento.

“Nosso desafio sempre foi esse, facilitar para abrir empresas, mas nós
não podemos, evidentemente, deixar
de ver. Tem muitas pessoas que, às
vezes, muda de ramo e precisa dar
baixa”, observa o prefeito.

REDESIM
A alteração do Código Tributário
também permitirá a efetivação por
completo da RedeSim, que permite
a abertura de uma empresa praticamente de forma imediata e 100%
on-line. Com essa integração do sistema, todas as certidões podem ser
tiradas eletronicamente. “O contador
vai poder abrir a empresa, gerar um
CNPJ, encaminhar todos os documentos e pegar todas as licenças
sem imprimir um documento sequer.
Vai estar completamente vinculada
ao Corpo de Bombeiros, Receita
Estadual, Receita Federal e outros
órgãos”, afirma Alcione.
CELERIDADE
Cledimara Nunes, do setor de
alvarás, diz que, com a alteração
proposta, fica mais abrangente o
entendimento que se dá quanto às
possibilidade de cancelamentos de
débitos lançados posteriormente ao
período em que, comprovadamente,

Eleição da Acamop

a empresa encerrou suas atividades,
não onerando o Município com os
procedimentos necessários para a
cobrança e a execução de tais tributos. Desde 2017, a Prefeitura de
Cascavel vem implantando mecanismos para facilitar a abertura de
empresas. Programas como o Alvará
Online, Aprova Digital e Empresa
Fácil desburocratizaram as ações
para quem pretende empreender.

Barracão Produtivo

O Município está reeditando um
credenciamento para pagar aluguel
de barracões a empreendedores que
pretendem investir em Cascavel. O
programa Barracão Produtivo prevê
o pagamento de aluguel por até 24
meses para empresários que estão
ampliando os seus negócios ou investindo em um novo empreendimento.
O valor do aluguel pago pelo Município
pode chegar a R$ 18 mil, conforme o
número de empregos gerados.

CONFIRA OS VALORES:

De 3 a 6 empregos
7 a 10 empregos
11 a 15 empregos
16 a 20 empregos
21 a 30 empregos
31 a 50 empregos
51 a 100 empregos
Acima 100 empregos

R$ 1.500,00
R$ 2.500,00
R$ 3.500,00
R$ 4.500,00
R$ 5.500,00
R$ 7.500,00
R$ 9.500,00
R$ 18.000,00

O vereador Serginho Ribeiro (PDT) reuniu os vereadores
da Câmara de Cascavel no gabinete do presidente Alécio
Espínola (PSC) nessa terça-feira (12) para debater a importância de uma aliança entre as Câmaras do Oeste do Paraná,
representadas pela Acamop (Associação das Câmaras de
Vereadores do Oeste do Paraná). Os parlamentares articulam
a proposição de uma pauta de desenvolvimento regional e
fortalecimento da economia dos municípios representados pela
entidade. “Nas próximas semanas visitaremos as Câmaras da
região e vamos discutir com os representantes de cada cidade
como podemos unir esforços para garantir a retomada econômica da nossa região, tendo em vista especialmente a epidemia
da covid-19”, explica Serginho.

04

POLÍTICA

CASCAVEL, 13 DE JANEIRO DE 2021

POLÍTICA

CASCAVEL, 13 DE JANEIRO DE 2021

05

Com duas incógnitas, prefeito Paranhos define secretariado
Eleito para o segundo mandato, o prefeito Leonaldo Paranhos manteve
praticamente o mesmo time com que conduziu boa parte da primeira gestão
à frente da Prefeitura de Cascavel.
A formação não chega a ser surpresa, já que o próprio prefeito disse que a
vitória é uma conquista de todos. A maior “novidade” é o prefeito acumular
o Território Cidadão, cuja previsão de tempo ainda não se sabe.
Com praticamente todo o secretariado definido, a equipe tem apenas
duas incógnitas: a Secretaria de Ser viços e Obras Públicas e a
Fundação Municipal de Esportes e Cultura.
A primeira era comandada pelo ex-deputado estadual Adelino Ribeiro, que
assumiu em março de 2019 após um ano sem titular na pasta. Já a fundação
pode ficar para segundo plano, caso o prefeito ceda às pressões e separe Cultura
e Esportes. Até agora, ele não confirmou que fará isso.
Confira como fica a “nova” cara do Governo Paranhos 2021-2024.

?

NOME: Simoni Soares
PASTA: Transitar

NOME: José Roberto Guilherme
PASTA: Cohavel

NOME: Jefferson Lobo
PASTA: Comunicação Social

NOME: Edson Zorek
PASTA: Planejamento e Gestão

NOME: Alcione Tadeu Gomes
PASTA: Desenvolvimento
Econômico

NOME: Marcia Aparecida Baldini
PASTA: Educação

NOME: Ricardo Bulgarelli
PASTA: Cultura e Esportes

NOME: Renato Segalla
PASTA:Finanças

?

NOME: Leonaldo Paranhos
PASTA: Território Cidadão

NOME: José Roberto Guilherme
PASTA: Acesc

NOME: Cletírio Ferreira Feistler
PASTA: Casa Civil

NOME: ???
PASTA: Obras Publicas

NOME: Alcione Tadeu Gomes
PASTA: Fundetec

NOME: ???
PASTA: Fundação de
Esportes e Cultura

NOME: Alcineu Gruber
PASTA: IPMC

NOME: Nei Hamilton Haveroth
PASTA:Meio Ambiente

NOME: Renato Segalla
PASTA: Agricultura

NOME: Antonio Volmei dos
Santos
PASTA: Política sobre Drogas

NOME: Hudson Márcio
Moreschi Jr
PASTA: Assistência Social

NOME: Luciano Braga Côrtes
PASTA: Procuradoria-Geral
do Município

NOME: Tales Riedi Guilherme
PASTA: IPC

NOME: Thiago Daross Stefanello
PASTA: Saúde

NOME: Danielle Magnabosco
PASTA: Procon

NOME: Marcio Ribeiro
PASTA:Defesa Civil
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Transitar inicia higienização em
mais de 400 abrigos de ônibus

As 54 estações de embarque
e desembarque das avenidas que
possuem pistas exclusivas para
o transpor te coletivo urbano em
Cascavel começaram a receber
ontem (12) processo de higienização completo realizado pela
Transitar (Autarquia Municipal de
Mobilidade, Trânsito e Cidadania).
O trabalho também será estendido
aos 400 novos abrigos já instalados em diversas regiões da cidade.
Os serviços tiveram início pela
manhã pelas estações da Avenida
Tancredo Neves. O cronograma
segue pela Avenida Brasil e, depois,
pela Avenida Barão do Rio Branco.
Em cada estação a equipe leva cerca
de uma hora até lavar toda a estrutura, desde o teto, os vidros e o piso,
deixando tudo preparado para, num
segundo momento, receber um processo de sanitização.
“Pedimos a compreensão dos
passageiros, pois é necessário
interditar por alguns momentos os
espaços durante o procedimento,
no entanto, esse é um trabalho
necessário para garantir maior
higiene e segurança sanitária aos
usuários e, também, manter o

SECOM

SERVIÇO começou nas estações dos corredores exclusivos
bem público conservado”, explica
a encarregada do Setor de Manutenção e Zeladoria da Transitar,
Andressa Souza.
ATRASO
A última limpeza foi realizada
em 2019, com a contratação de
empresa terceirizada; ano passado,
a higienização estava programada
para ser efetuada em outubro, contudo, devido à estiagem prolongada

registrada naquele período, optou-se
para realizar o procedimento em um
momento de menor impacto ambiental. Agora, com apoio de um caminhão-pipa cedido pela Secretaria
de Agricultura, o procedimento está
sendo executado com recursos próprios da Transitar.
Dependendo das condições climáticas, a previsão é de concluir
os serviços nas estações das avenidas até o fim de janeiro.
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O prefeito Leonaldo Paranhos,
a presidente de honra do Provopar,
Fabiola Paranhos, e o superintendente do Banco do Brasil, Carlos
Mohabe Guedes, assinaram ontem
(12) convênio que prevê a construção da sede da Oficina de Corte
e Costura e Oficina de Trabalhos
Domésticos. A solenidade de assinatura teve, ainda, a participação
dos gerentes do Banco do Brasil,
Reinaldo Pedralli (gerente-geral da
Agência Cascavel) e Josilei Guerrero (gerente governo).
A proposta é atender 130 pessoas a partir do segundo semestre
deste ano, quando as obras serão
concluídas. “Essa ferramenta é
espetacular para capacitar essas
pessoas a serem inseridas no
mercado de trabalho, no comércio, inseridas no dia a dia de uma
cidade com oportunidades”, disse
o prefeito Leonaldo Paranhos.
Fabiola afirmou que o foco é
capacitar as pessoas, promovendo
sua inclusão social. “Nós somos
uma entidade de segurança alimentar, nós servimos as refeições
aqui, na cozinha. A gente queria
que as pessoas não precisassem
deste prato de comida e, então,
entramos na promoção do indivíduo, na inclusão ao mundo do trabalho. Na sede administrativa do
Provopar, de forma improvisada, as
oficinas de costura e beleza estão
sendo realizadas. Trazer a oficina
de costura aqui, para o Interlagos,
vai ser bom porque as pessoas
não vão precisar se deslocar até a
sede”, observou.
A par te térrea terá oficina de
costura e a parte superior a escola
de trabalhadores domésticos.
A proposta é de uma edificação simples e racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o

FOTOS: SECOM

Oficinas de capacitação do
Provopar terão sede própria
A UNIDADE fica na Avenida Interlagos, junto da Cozinha Social do Provopar

CONVÊNIO para construção do prédio foi assinado ontem
funcionamento das atividades de
ensino e aprendizagem. No espaço,
o dimensionamento dos ambientes
internos foi projetado levando-se
em consideração os equipamentos
e mobiliários adequados ao bom
funcionamento das oficinas.
PARCERIAS
O secretário de Assistência
Social, Hudson Moreschi Júnior,
que par ticipou da solenidade,
disse que o Município de Cascavel
conta com entidades que potencializam os atendimentos prestados
pela Seaso. “Exemplo é o Provopar que desempenha grande trabalho na segurança alimentar e no
mundo do trabalho e esta parceria
entre Provopar e Fundação Banco
do Brasil vai potencializar a promoção e integração dessas pessoas
no mundo do trabalho”, afirmou.

VULNERÁVEIS
O Provopar destaca que o projeto é destinado à população de
um modo geral, especialmente às
famílias em situação de vulnerabilidade social, com prioridade para
usuários de serviços sociais, programas de transferência de renda
e benefícios socioassistenciais.
As formas de acesso dos usuários podem ocorrer através de
procura espontânea; busca ativa;
encaminhamento da rede socioassistencial e por meio das demais
políticas públicas. “A Fundação
Banco do Brasil apoia projetos
de educação e geração de renda
por todo País. Os projetos que
são apresentados são apoiados
pela sua capacidade de transformar comunidades e a sociedade”,
disse Vilmar Reinaldo Pedralli,
gerente do Banco do Brasil.
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As escolas particulares de Cascavel estão preparadas para o início do
ano letivo de 2021 e vão ofertar, a
princípio, ensino no formato híbrido,
permitindo que os alunos tenham aulas on-line e presenciais.
O presidente do Sinepe-PR (Sindicato das Escolas Particulares do
Paraná), Douglas Oliani, acredita que
quase 100% dos estabelecimentos
de ensino no Estado vão retomar as
atividades dessa maneira. “Em novembro do ano passado, segundo
nosso levantamento, mais de 80%
das 170 escolas particulares localizadas em 55 municípios que fazem
parte do nosso sindicato já tinham retomado as atividades presenciais de
maneira gradativa. Em quase metade
delas, cerca de 40% dos alunos aderiram ao retorno. Este ano, esse índice
deve dobrar”, estima.
Segundo ele, o Sinepe-PR conseguiu essa aprovação para ofertar o
ensino híbrido em 2021 e a possibilidade de readequação do calendário
letivo devido aos impactos da conta
da pandemia.
ESTRUTURA
As escolas tiveram de realizar adequações no ensino e todas vão continuar ofertando o formato on-line, para
atender as famílias que prefiram manter os filhos em casa. “Todas as escolas seguirão os protocolos de saúde
orientados pelo governo do Estado e
pelos órgãos da educação e seguindo
os decretos estadual e municipal para
zelar pela saúde de alunos, das famílias dos estudantes, de professores,
colaboradores e gestores educacionais na pandemia”, esclarece.
Para se adequar às normas, um
dos colégios de Cascavel formou turmas menores, reduzindo o número
de alunos nas salas de aula. “Outra
estratégia que adotamos foi ampliar
o número de turmas. Este ano, estamos ofertando classes extras do 4º e
do 5º ano no período da manhã. Antes
tínhamos essas turmas apenas no pe-

DIVULGAÇÃO

Escolas particulares iniciam
ano letivo com ensino híbrido

SECRETÁRIOS de Educação do oeste discutem volta às aulas
ríodo da tarde”, conta a orientadora
pedagógica da escola.
De 15 instituições de ensino particular consultadas pela reportagem, 13
têm o início das aulas marcado para 8
de fevereiro e todas vão ofertar ensino
on-line, já aplicado ano passado, e presencial, que está sendo retomado de
maneira gradativa desde o fim de 2020.
“Todos os alunos serão bem-vindos e
recebidos com segurança e cuidados,
mas estamos orientando os pais que,
caso a criança tenha alguma doença,
integre o grupo de risco, ou apresente
algum sintoma, que permaneça acompanhando as aulas de casa, porque vamos continuar disponibilizando o conteúdo on-line”, explica a diretora de uma
das instituições.
Em um dos maiores colégios de
Cascavel, o início das aulas está

previsto para 1º de fevereiro de maneira presencial, porém monitora as
ações de enfrentamento da pandemia
e aguarda a permissão do governo do
Estado com relação ao retorno. Caso
isso não aconteça, seguirá com o método on-line para quem preferir. “Temos
que estar preparados para todas as
possibilidades. Temos pais que preferem mandar os filhos normalmente
este ano, outros optaram por manter
as aulas em casa. Já nos deparamos
com situações em que a família sugeriu
duas vezes por semana encaminhar o
filho para a escola e deixar outros dois
dias em casa. É preciso ajustar para
não prejudicar a parte mais importante do processo, que é a educação da
criança sem prejuízos ou perdas, isso é
que deve ser relevante”, ressalta a psicopedagoga da instituição.

Aulas começam na próxima segunda

Um dos colégios particulares de Cascavel vai começar a receber os alunos já na
próxima segunda-feira (18). A diretoria explica que o objetivo é reforçar conteúdos e esclarecer dúvidas dos alunos. “Do dia 18 deste mês até o dia 12 de
fevereiro, nossos alunos vão estudar de maneira mais sintetizada como forma de
revisão e reforço dos conteúdos de 2020. Convocamos para este início antecipado as crianças do Jardim, em início de alfabetização, e as que frequentam o
2º e o 3º ano, além dos estudantes maiores, que se preparam para cursinhos e
exames como o Enem [Exame Nacional do Ensino Médio]. Inclusive, com esses
estudantes, já temos realizado um trabalho mais intensivo desde o ano passado
com ensino híbrido e aulas extras presenciais”, conta a gestora da instituição.
As demais turmas retornam em fevereiro. “As outras turmas vão retornar no início
da segunda quinzena de fevereiro, mas é preciso reforçar que, independente da série que frequenta, a família terá opção de mandar para a escola presencialmente ou
seguir com o sistema de videoaulas, e ensino a distância”, acrescenta a diretora.

Indefinição da Secretaria de Educação do Município
Apesar de já haver programado para o dia 8 de fevereiro o início do ano letivo na rede municipal de Cascavel, a situação ainda
está incer ta.
Durante participação na reunião
da Amop (associação dos Municípios do Oeste do Paraná) ontem,
na qual foi discutido o plano de trabalho para o período de fevereiro a
setembro deste ano na Educação
Básica, a secretária de Educação
de Cascavel, Marcia Baldini, alertou que o retorno às aulas ainda
não está 100% confirmado.
Segundo ela, apesar de a Se-

med (Secretaria de Educação de está definido: “Precisamos espeCascavel) ter divulgado o cronogra- rar para saber como será a situma escolar 2021, onde consta a ação da pandemia nas próximas
data para o início do ano letivo, o semanas. Dependemos de reuniretorno das aulas nas escolas pú- ões e decisões do Município para
blicas precisa de outras confirma- sabermos como será, se vamos
ções. “No calendário que já divul- retornar de maneira escalonada,
gamos, a data para o começo do com ensino híbrido ou somente
ano letivo é o dia 8 do mês que on-line, como já vinha sendo reavem, porém, ressaltamos que isso lizado”, acrescentou.
não significa que as aulas terão iníA expectativa é de que na prócio neste dia”, resume.
xima semana seja divulgado um
Faltando apenas 24 dias da novo cronograma.
data marcada, a maneira como o
ensino será ofer tado pelas esco- n Reportagem: Patrícia Cabral
Foto: Patrícia Cabral
las da rede pública também não
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Sorte, fartura e riqueza: o poder
da planta dinheiro-em-penca
PINTEREST

Para o Feng Shui, as
folhagens arredondadas
ativam o setor financeiro,
lembrando pequenas moedas
A dinheiro-em-penca é uma plantinha conhecida também como tostão e
esses nomes não são à toa: segundo
a crença popular, essa planta tem o
poder de atrair sorte, dinheiro e fartura
para quem a cultivar. Quando dada de
presente, seu poder de sorte e prosperidade é potencializado.
De acordo com os ensinamentos do Feng Shui, para conquistar
riqueza, folhagens arredondadas
como dinheiro-em-penca ativam o
setor financeiro, uma vez que elas
lembram pequenas moedas.
Segundo essa filosofia, as
plantas devem ser colocadas em
pontos estratégicos, próximas aos
locais em que são guardados os
objetos de valor, ou dinheiro.
Já nas empresas, devem estar
junto a setores como financeiro
ou vendas.
É impor tante cuidar de sua
planta com muito carinho. Quanto
mais amor você dedicar a elas,
maior será a retribuição.

Simpatias com a planta para trazer mais sucesso e fartura
Sempre ter fartura em casa – Em uma
noite de domingo, enterre uma moeda de
qualquer valor no vaso de dinheiro-em-penca. Coloque-o em um lugar de destaque, como a sala de visitas, ou mesmo em
um local de trabalho. Sempre que passar
por ela, imagine muita riqueza e fartura
chegando à sua casa.
Evitar qualquer problema relacionado
a dinheiro – Enterre três moedas junto
com uma muda de dinheiro-em-penca.
Cuide da planta para que ela cresça. Caso
ela morra, repita a simpatia, transferindo
as moedas para um novo vaso.

Atrair dinheiro – Faça um patuá com
três moedas e enterre-o em um vaso, em
uma muda da planta. Ofereça uma vela
amarela para o seu anjo da guarda e pingue três gotas da cera derretida na terra.
Em seguida, jogue a vela fora. Regue a
planta diariamente.
Multiplicar seus ganhos – Durante
uma semana, doe uma moeda de qualquer valor para uma pessoa que necessite. Ao mesmo tempo, enterre um grão
de arroz, um grão de milho e uma pedra
de sal grosso na terra de um vaso com
dinheiro-em-penca. No oitavo dia, acenda

uma vela amarela e faça uma oração para
Santa Edwiges, pedindo que seus ganhos
se multipliquem. Deixe a vela queimar até
o fim e jogue os restos fora.
Ser promovido no emprego – Vá até
uma igreja e deixe dois ramos pequenos
de dinheiro-em-penca no altar. Saia sem
olhar para trás enquanto faz o pedido
para essa promoção. Quando chegar ao
seu local de trabalho, faça uma prece para
o santo de sua devoção e agradeça pela
dádiva que será recebida.
Fonte : João Bidu

VARIEDADES

CASCAVEL, 13 DE JANEIRO DE 2021

horóscopo

© Revistas COQUETEL

Estátuas de Amenófis
III, em Luxor (Egito)
Máquina giratória
que molda peças

Costume
sazonal
Liga
SP a BH

Vacila
entre duas
posições
(fig.)
Praça
pública
A nacionalidade derivada do
local de
nascimento (jur.)

Incertos
(?) Leñas,
estação
de esqui

Gíria
(abrev.)
Venceu;
dominou

601, em
romanos
Licença;
permissão

Câncer 21/06 a 21/07

Vai ser diretamente afetado por um evento oficial. Suas esperanças aumentam e você estava certo ao esperar pacientemente. Seus cometários espirituosos vão ajudar a apimentar
o seu relacionamento no bom sentido.

Sagitário 22/11 a 22/12

Você será mais encantador do que nunca nesta quarta-feira.
Tenha cuidado para não deixar um rastro de corações partidos
ao seu redor. Ouvindo certas discussões, você encontrará
interessantes oportunidades de promoção.

Capricórnio 22/12 a 20/01

A sorte vai estar do seu lado com encontros vinculados a
projetos. Este é um bom momento para agir. O dia lhe dará a
chance de encantar a pessoa que você gostaria de conquistar.
Não exagere, seja você mesmo, afetuoso e gentil.

Aquário 21/01 a 19/02

Você precisa voltar ao normal e provar a sua capacidade
de adaptação para poder começar o ano como deseja.
Você saberá como lidar com os contratempos em sua vida
amorosa. Esta desaceleração lhe permitirá recuperar o seu
entusiasmo e corrigir seus erros.

Peixes 20/02 a 20/03

Vai dar o melhor de si nesta quarta-feira para colaborar mais
intimamente com seus colegas. Atividades em grupo e trabalho em equipe farão bem para seu ego. Você é o único que
corre o risco de desgastar as pessoas ao seu redor!

Antagonista
do vilão no
filme de
aventuras

Substância
extraída
de algas

O nosso
eu
racional
(Psic.)
Ato de o padre fornecer a hóstia sacramentada a um fiel
A segunda vogal
Aprumar;
endireitar
Os súditos
do império comandado por
Gêngis
Khan
Vítima
dos trotes
de Bart
Simpson

BANCO

Casa de
detenção
Porco, em
inglês

Hora entre
a sexta e
as vésperas (Catol.)

"Nariz",
em "rinoplastia"
Liga usada
em cozinhas industriais

DICAS E JOGOS
PARA DESENVOLVER
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
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Solução

H

Escorpião 23/10 a 21/11

O sucesso está mais do que nunca ligado a sua capacidade
natural! Agora é a hora de sair da concha. No trabalho, as
portas se abrirão se você seguir em frente para fazer novos
contatos. Pense um pouco mais em si mesmo!

Leal; verdadeiro
Recurso
hídrico
Romance
de Zola
Veado,
em inglês

J
G

Libra 23/09 a 22/10

No amor, oportunidades estão ao seu alcance nesta quarta-feira. Seja flexível e tolerante para usar as probabilidades em seu favor. Você vai ser habilidoso e efetivo para
terminar o seu trabalho.

Constelação austral
Habitat da
lhama

A

Virgem 23/08 a 22/09

Seus pensamentos vão ser ocupados por novos planos e isso
vai lhe trazer otimismo e energia. No amor, seu parceiro vai
ser mais cativante do que de costume e irá surpreendê-lo.
Você vai receber uma boa notícia. Então, abra o seu e-mail
sem se preocupar!

Cortês
Principal
representante romano do
estoicismo
A 23ª letra grega

3/moe — pig — psi. 4/grou — hart. 5/piruá. 7/jus soli.

Leão 22/07 a 22/08

Você está passando por uma fase de intensa reflexão que
lhe permitirá fazer um balanço e se reorientar. Se você for
solteiro, é hora de sai de casa - os encontros que você poderá
ter serão cheios de potencial.

O milho de pipoca que
não rebenta (bras.)
A função pública
como a de ministro

C

Gêmeos 21/05 a 20/06

Será essencial controlar a sua impaciência, acima de tudo.
Sua energia tende a ficar estável, mas não use isso como
desculpa para o excesso na alimentação. Se você for solteiro,
não se deixe enganar pelas aparências.

Atração no centro
Território histórico
dos EUA de Salvano Caribe dor (BA)
Bárbara
(?), crítica
teatral
brasileira
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Touro 21/04 a 20/05

Terá a sensação de que as coisas estão indo rápido demais,
mas as relações com os outros lhe permitirão manter o
ritmo. Você está totalmente feliz com você mesmo e está
estabelecendo uma vida equilibrada. Praticar esporte seria
uma boa ideia.

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

Você está mais impulsivo hoje. Não basta fazer qualquer
coisa, pense nas consequências. Um surto de apatia em
relação ao final do dia será um sinal de que você precisa sair
da sua rotina! Preste atenção em sua ingestão de gordura.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Dois anos depois, latrocínio
parece ter sido elucidado

A Polícia Civil diz ter identificado neste mês o suspeito do
latrocínio que vitimou Sônia Massae Toguti, de 47 anos. O crime
aconteceu no dia 26 de fevereiro
de 2019 no apartamento dela, na
Rua Marechal Cândido Rondon, no
Bairro Cancelli, em Cascavel.
Na época, um rapaz de 19 anos
foi detido e acusado da morte. Ele
chegou a confessar o crime à polícia,
mas se contradisse várias vezes e
por isso as investigações continuaram. Pouco tempo depois, a perícia
técnica descartou seu envolvimento.
De acordo com a delegada Anna
Karyne Turbay Palodetto, da Polícia
Civil, o novo suspeito tem várias
passagens por crimes violentos.
“Nós vimos que existia uma ligação

entre eles, já que, no dia em que o
rapaz suspeito foi preso, por dano
patrimonial, o outro indivíduo também tinha sido preso e eles ficaram na mesma cela”, conta.
A polícia não sabe se foi por uma
questão de dívida ou de coação que
o jovem confessou o crime.
O acusado, que está preso por
outro crime, foi interrogado e apresentou uma versão que não tende
para o lado do latrocínio (roubo
seguido de mor te), mas para
homicídio. “O homicídio tem uma
pena menor do que o latrocínio - a
pena mínima do latrocínio é de 20
anos - e nenhum criminoso quer se
encaixar nessa categoria”, observa
a delegada, que não revelou a identidade do suspeito.

Veículo com maconha e
skunk é apreendido na 277
A PRF (Polícia Rodoviária Federal)
apreendeu mais de 160 quilos de
maconha em uma SUV Toyota RAV
na BR-277, em Cascavel, na tarde de
ontem. O condutor fugiu após ordem
de parada e, após cerca de 20 quilômetros de perseguição, perdeu o
controle da SUV e os policiais conseguiram fazer a abordagem.
Durante a fuga, o veículo alcançou 240 km/h, transitou pela

contramão e ameaçou motoristas
e pedestres.
No porta-malas do veículo, foram
encontrados 162,1 quilos de maconha e 450 gramas de skunk (variação mais potente da maconha).
O condutor tem apenas 17 anos,
foi apreendido e encaminhado para
a Polícia Civil. O veículo tem registro de roubo em São Paulo (SP) de
novembro do ano passado.

Mulher é encontrada morta

Uma mulher de aproximadamente 50 anos, identificada como Neiva Beatriz
dos Santos, foi encontrada morta em uma residência no Bairro Interlagos, zona
norte de Cascavel, no início da tarde de ontem.
Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi encontrado por vizinhos,
que sentiram forte odor vindo da residência, quebraram o vidro de uma das
janelas e avistaram o corpo sobre a cama.
Populares informaram que ela morava sozinha e não era vista havia alguns dias.
O Instituto de Criminalística foi acionado para a perícia e apurar a causa da morte

O CRIME
Sônia Massae Toguti foi encontrada morta no apartamento onde
morava em fevereiro de 2019. Ela
tinha ferimentos de faca. O caso
foi tratado como latrocínio, roubo
seguido de mor te. Antes de sair
do local, o autor colocou fogo
em um colchão. Havia suspeita
de que uma maleta com dinheiro
tivesse sido roubada.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01
01
00
00
01

l Em liberdade I

O suspeito de ter atirado em um comerciante durante tentativa de assalto a
uma distribuidora de bebidas na semana
passada se apresentou na Delegacia
da Polícia Civil de Cascavel na tarde de
ontem para prestar depoimento.
O comerciante ficou em estado grave
após ser baleado no abdômen.
O suspeito permanece em liberdade
pois já passou período de flagrante.

l Em liberdade II

Já o homem de 28 anos que estaria
envolvido no assalto à residência de
uma servidora da Guarda Municipal de
Cascavel foi liberado da Cadeia Pública
ontem e deve responder processo
em liberdade. O outro suspeito segue
detido à disposição da Justiça.
O assalto aconteceu na tarde de domingo
(10), no Jardim Nova Cidade. Dois ladrões
armados renderam a servidora e levaram
arma, colete balístico, celular e o veículo
da servidora. Várias equipes da PM e da
GM foram mobilizadas e encontraram o
carro abandonado e também recuperaram a pistola roubada.
Dois suspeitos foram detidos e encaminhados para a 15ª SDP (Subdivisão Policial).
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Ciclismo fica em segundo no
Giro Hernandarias, no Paraguai
O ciclismo cascavelense começou o ano com bons resultados,
inclusive internacional. A equipe Z6
Cycling Team, formada pelos atletas
Jaisson Bresolin, Gustavo Masurek,
Gustavo Wichosky e JP Nogata, conquistou o segundo lugar geral na
disputa do Giro Hernandarias, no
Paraguai, comandados pela técnica
Daniela Lionço, responsável por um
projeto desenvolvido em Cascavel
com objetivo de qualificar o potencial de jovens de 14 a 17 anos,
das categorias Juvenil e Júnior.
“Foi a nossa primeira prova como
equipe. São atletas escolhidos a
dedo. Formamos nossa equipe oferecendo apoio, acompanhamento
na alimentação e treinos específicos, com toda estrutura para lutar
por melhores resultados para que

esses talentos não se percam no
meio do caminho. Todos têm potencial para representar nossa cidade
em pan-americanos, ou nas disputas de mundial”, ressalta Daniela.
Mais de 240 ciclistas disputaram a competição no país vizinho.
“Foram três etapas de speed bastante intensas. Estamos sempre
atentos à individualidade dos atletas e isso permite treinamento mais
eficaz. Pode parecer que o ciclismo
é uma modalidade individual, mas
é somatória do trabalho em equipe.
Nossos quatro atletas trabalharam
em prol de um e esse primeiro giro
já demonstrou que traremos bons
resultados para Cascavel, Paraná e
Brasil. Vamos conseguir colocar no
mínimo dois atletas cascavelenses
no pan-americano”.

UM TIME
Entre os bons resultados estão
o do campeão brasileiro de estrada
Jaison Bresolin, 16 anos, que voltou
do Giro Hernandarias com o quarto
lugar geral na primeira etapa, primeiro geral na segunda e terceiro
geral na etapa de encerramento.
O também experiente JP Nogata, de
16 anos, disputou a primeira competição do ano de forma muito positiva. Na
primeira prova de circuito, conquistou
a 12ª posição e o 13º lugar geral. Na
prova de cronômetro, garantiu o oitavo
lugar geral. Finalizando, por pontuação,
na 11ª colocação geral do Giro. “Nossa
equipe estava muito bem entrosada
e pensando sempre como um time.
Tivemos todo apoio e suporte estratégicos, que permitiram constatarmos a
força coletiva”, comenta Daniela.

De depender de motivação, a equipe
Z6 Cyling Team vai ter muito a comemorar. Daniela Lionço é destaque na modalidade e esteve presente em convocações
da seleção brasileira por dez anos, inclusive uma medalha pan-americana. “Sempre quis mais. Comecei em Cascavel, fui
a melhor do Paraná, do Brasil e acabei
correndo fora do País. Fiz três temporadas
na Itália, nos Estados Unidos, e foi a primeira vez que atuei como técnica”, conta.
“Tive meu segundo filho há cinco meses
e o retorno ao ciclismo está sendo mais
demorado, então, por enquanto, estou
do outro lado”.
Um dos treinadores é Joel Prado
Junior, marido de Daniela. Ele coleciona
mais de 20 títulos na modalidade, além de
disputas em pan-americanos e mundiais.
Outra parceira dos meninos no time
é a mãe de Daniela, Lorena Lionço, de
56 anos. Ela disputa a categoria feminino máster e, no Paraguai, ficou com
a segunda colocação na primeira etapa,
venceu a segunda e terminou em terceiro
na terceira etapa garantindo o segundo
lugar geral no Giro.

CICLISMO WILLIAM NOGATA/DIVULGAÇÃO

Motivação de campeões: experiência, qualidade e coração

JAISSON Bresolin, Gustavo Masurek, Gustavo Wichosky e JP Nogata integram a equipe Z6 Cycling Team
Segundo Daniela, o talento e a
dedicação dos atletas se unem aos três
pilares que fortalecem a equipe: “Conseguimos juntar a experiência do Joel
Prado Junior, com qualidade da minha
vivência nos treinamentos e minha mãe
é o coração desse projeto. Unindo isso
com o potencial dos meninos, vamos
chegar muito longe”, projeta Daniela.
“No momento, não temos estrutura

para colocarmos muita gente na equipe
e, por isso, vamos subindo degrau por
degrau. Para essa competição, contamos com o apoio e o incentivo financeiro de alguns parceiros importantes,
mas precisamos ainda mais porque queremos formar equipes maiores, estamos
sempre observando outros ciclistas e
trabalhando muito para engrandecer a
modalidade da nossa cidade”.
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FC Cascavel se apresenta hoje
no centro de treinamentos

FOTOS: ASSESSORIA

É hora de começar a trabalhar.
Começa nesta quarta-feira (13) a
pré-temporada 2021 do Futebol
Clube Cascavel. O técnico Tcheco
adianta que o início dos trabalhos
será marcado por avaliações e
treinos físicos. “A expectativa é
muito boa para iniciar os trabalhos,
seguindo todos os protocolos básicos aplicados em todos os clubes
que envolvem exames cardiológicos, teste de covid-19, percentual
de gordura dos atletas e demais
procedimentos. Inicialmente,
começamos com trabalhos mais
voltados para a parte física com o
preparador Dante Luis. Vamos executar algumas atividades com bola,
para melhor adaptação dos nossos
jogadores que estão voltando de
férias”, explica. “Esse período inicial de trabalhos é fundamental. A
pré-temporada vai ser longa e não
teremos esse tempo no decorrer
das competições, por isso vamos
aproveitar esse momento para
colocar nossas ideias e conceitos
em prática. Iremos realizar alguns
amistosos também. Esperamos
fazer uma grande preparação e
estrear bem no Paranaense 2021”,
complementa o treinador.
O ELENCO
O time do Futebol Clube Cascavel
é formado por 25 jogadores remanescentes do ano passado, além
de reforços como o lateral-esquerdo

Wilian Simões, que já teve passagem pelo time em 2019.
Entre os atletas que se apresentam está o goleiro Ricardo, os zagueiros Diego Giaretta, Marcel, William,
Afonso, e o lateral Libano, os volantes Duda e Oberdan, Willyan Sotto e
Robinho, os atacantes Léo Itaperuna,
João Vittor, Henrique e Douglas também iniciam os trabalhos.
A ausência será Paulo Baya, que
chegou a ser confirmado no elenco
deste ano, mas foi negociado com
um time do Japão.
Da base, foram promovidos sete
jogadores para o time principal.

CONFIRA OS JOGOS DOS
TIMES DA REGIÃO NA 1ª
FASE DO PARANAENSE 2021
1ª RODADA - 28/2
Coritiba x Cascavel CR
FC Cascavel x Paraná Clube
Toledo x Rio Branco-PR

“Pretendo usar esses meninos.
São produtos do clube e precisam
ser valorizados. Alguns eu já pude
ver e possuem condições de nos
ajudar e serão acompanhados com
muita atenção”, ressalta Tcheco.
ESTREIA
O primeiro jogo do FC Cascavel
no Estadual será no dia 28 de fevereiro, contra o Paraná Clube, no
Estádio Olímpico Regional Arnaldo
Busatto. Este ano, o time disputa,
além do Campeonato Paranaense,
a Copa do Brasil e o Campeonato
Brasileiro da Série D.
6ª RODADA - 8/3
Azuriz x Cascavel CR
FC Cascavel x Cianorte
Londrina x Toledo
7ª RODADA - 31/3
Rio Branco-PR x Cascavel CR
Toledo x Azuriz
Maringá x FC Cascavel

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

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

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

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

4ª RODADA - 20 E 21/3
Athletico x Cascavel CR
Toledo x Paraná Clube
FC Cascavel x Operário
5ª RODADA - 24/3
Cascavel CR x FC Cascavel
Cianorte x Toledo

10ª RODADA - 14/4
Maringá x Toledo
Operário-PR x Cascavel CR
FC Cascavel x Rio Branco-PR
11ª RODADA - 18/4
Cascavel CR x Maringá
Toledo x Athletico
Londrina x FC Cascavel
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Conmebol confirma: final da
Libertadores, dia 30, no Maraca

A final única da edição 2020 da
Copa Libertadores será disputada
às 17h, em 30 de janeiro, no Maracanã. O anúncio foi feito ontem pela
Conmebol, que revelou também a
não presença de público.
Palmeiras e River Plate jogaram
ontem à noite (veja o resultado
abaixo). O outro time finalista será
conhecido nesta quarta, quando Santos e Boca Juniors vão se enfrentar
na Vila Belmiro, às 19h15. No jogo
de ida, em La Bombonera, houve
empate sem gols. Por isso, quem
vencer hoje é finalista. Em caso de
empate sem gols, a decisão vai para
os pênaltis. Empate com gols, os
argentinos se classificam.
O jogo decisivo da Liber tadores deverá ser visto por cerca de
200 países.
Esta será a segunda vez que
a Libertadores será decidida em
apenas um jogo. A primeira foi em
2019, quando Flamengo e River
Plate jogaram pelo título sul-americano, em Lima, no Peru, com
triunfo da equipe brasileira, por 2
a 1, em uma virada histórica.
DESAFIO
“Não é um jogo comum. É uma
decisão, contra um time superimportante no cenário mundial, um time
acostumado, seis vezes campeão,
um time maduro, superexperiente,
que sabe decidir. Então, a gente precisa estar preparado para tudo isso,

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

DIVULGAÇÃO

não apenas para jogar um jogo decisivo. Emocionalmente, precisamos
estar preparados para essa partida
e a gente está trabalhando bem
em cima disso”, afirmou o técnico
Cuca, campeão da competição com
o Atlético Mineiro, em 2013. O time
argentino vai contar com o retorno
do volante Campuzano, recuperado
de lesão. A dúvida é quem será seu
companheiro, González ou Capaldo.

Corinthians x Flu fecha 29ª rodada
A 29ª rodada do Brasileirão
será fechada na noite de hoje com
a partida entre Corinthians e Fluminense, a partir das 21h30, na Neo
Química Arena. Os dois times vêm
de vitória, ocupam posição no G10
do campeonato e lutam por uma
vaga na próxima Libertadores.
O Corinthians faz sua primeira
partida em 2021, após a vitória
sobre o Botafogo ainda em 2020. Já
o time carioca vem empolgado pela
vitória no clássico diante o Flamengo.
O atacante Otero se tornou desfalque no Timão após mais uma

sessão de exames para covid-19.
Ele está assintomático e já foi
afastado. “Já perdemos Vital, Jô,
Jemerson e Cafú. A pandemia ainda
não acabou, muita coisa pode acontecer. Que seja oportunidade para
outro entrar”, disse o técnico Vagner Mancini.
O Flu também chega desfalcado. Além do técnico Marcão,
que segue afastado por covid-19,
o tricolor não terá Marcos Paulo,
com dores no pé; Ganso, operado
de apendicite; e, Felippe Cardoso,
suspenso por cartão amarelo.

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

P
56
53
50
49
49
47
43
42
39
39
38
36
35
32
32
32
29
26
23
22

J
29
29
28
28
28
27
28
28
29
27
29
29
29
29
28
29
29
29
29
29

V
16
15
15
14
12
13
12
11
10
10
11
8
8
9
8
7
8
6
4
5

E
8
8
5
7
13
8
7
9
9
9
5
12
11
5
8
11
5
8
11
7

D
5
6
8
7
3
6
9
8
10
8
13
9
10
15
12
11
16
15
14
17

GP
49
44
48
47
37
38
39
39
40
30
26
26
37
24
29
24
35
29
25
22

GC
27
26
36
39
23
25
32
35
39
30
28
33
35
37
39
26
51
44
44
39

SG %
22 64
18 60
12 59
8 58
14 58
13 58
7 51
4 50
1 44
0 48
-2 43
-7 41
2 40
-13 36
-10 38
-2 36
-16 33
-15 29
-19 26
-17 25

13/01
21h30
21h30
16/01
19h
21h
17/01
16h
16h
18h15
20h30
20h30
18/01
28/01
19h

29ª RODADA
Coritiba 0 x 0 Athletico-PR
Sport 0x1 Palmeiras
Fortaleza 0x0 Grêmio
Flamengo 0x2 Ceará
São Paulo 0x1 Santos
Atlético Goianiense 1x1 Bahia
Internacional 1x0 Goiás
Vasco da Gama 3x0 Botafogo
Bragantino 2x2 Atlético-MG
Corinthians x Fluminense
30ª Rodada - 15/01
Palmeiras x Grêmio
Fluminense x Sport
Vasco da Gama x Coritiba
Athletico-PR
Santos
Atlético-MG
Ceará
Internacional

x
x
x
x
x

São Paulo
Botafogo
Atlético Goianiense
Bragantino
Fortaleza

Goiás x Flamengo
Bahia x Corinthians

