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Indefinição paralisa
produção de uniformes
e bazar vira opção a pais
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Cuidado para novo golpe:
parentes de falecidos
viram alvo de criminosos

PÁGINA

16

Embalado, Inter pode
assumir a liderança e
volta a sonhar com título

Vacina atrasa

GILSON ABREU/AEN

A chuva atrasou a chegada das vacinas Coronavac a
Cascavel. A previsão era iniciar a vacinação na noite de
ontem, mas a cerimônia foi adiada para as 11h desta
quarta-feira, a qual dará início à imunização dentro do
previsto pelo plano municipal.
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Aberta licitação para duplicar
a BR-277 até o Show Rural

Após o engodo do ex-governador Beto Richa, que entregou só 3 dos 9 quilômetros
duplicados da BR-277 em Cascavel, foi aberta esta semana a licitação para duplicar o
restante do trecho até o Show Rural. A obra está prevista para custar R$ 64,5 milhões,
que serão pagos pela Itaipu.
l Pág. 8e9
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Horóscopo nascido em 20 de janeiro
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Chuva

Nublado com
pancadas de chuva

Fases da lua

Crescente

20/01 - 18h03

Cheia
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Nublado com
pancadas de chuva

Minguante

04/02 - 14h38

Nublado com
pancadas de chuva

Nova

11/02 - 16h08
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Paranhos avisa: sem
desvio de conduta

O prefeito Leonaldo
Paranhos foi até o Aeroporto de Cascavel na tarde
de ontem preparado para
receber as 6.371 doses
destinadas à cidade neste
primeiro momento, mas
voltou de mãos vazias. As
vacinas pararam no meio do
caminho devido à chuva, e
tiveram de deixar o avião e
vir de carro, chegando apenas no meio da noite.
Contudo, tanto o prefeito quanto o secretário de Saúde do Paraná,
Beto Preto, falaram com a
imprensa sobre o início da
vacinação após mais de 300
dias de pandemia.
Cascavel divulgou na
segunda o Plano Municipal de Imunização contra
a Covid-19, elaborado por
técnicos da Secretaria
Municipal de Saúde. De
acordo com o secretário de
Saúde, Thiago Stefanello, o
plano prevê a imunização de
99.051 pessoas dos grupos prioritários. Para isso,
será necessário um total de
198.102 doses da vacina.
Ou seja, mais 30 remessas
iguais à de ontem.
Ao falar sobre isso, Paranhos reforçou a importância
de seguir à risca o planejamento: “Nossa determinação é rigorosa de controle.
Nós não podemos correr
o risco de nenhum tipo
de desvio de conduta do
plano. Essas vacinas precisam ser respeitadas, e
precisam seguir o protocolo
definido. Quero aqui, diante
da imprensa, dizer isso: ajudem-nos a fiscalizar isso!
Não vamos aceitar manchar esse momento. [Não
vamos aceitar] Nenhum
tipo de possibilidade de
um desvio de finalidade do
público que deve receber
essas vacinas”, declarou.
Pouco antes, questionado se tomaria a vacina,
o prefeito disse que só
quando chegasse a sua vez.

QUEM VAI TOMAR
O plano municipal foi
elaborado em consonância
com os planos estadual e
nacional, que estabelecem
quatro fases de vacinação.
Esta é a primeira.
Dentro dos grupos prioritários, a primeira fase
é composta por pessoas
acima de 60 anos que
estão em instituições de
longa permanência para
idosos e seus respectivos
trabalhadores; pessoas
com deficiências que estão
institucionalizadas e os trabalhadores desses locais,
além dos profissionais de
saúde e os idosos acima
de 80 anos. Essa primeira
fase prevê 17.274 pessoas imunizadas.
“Claro que isso dependerá da quantidade de vacinas. Dentro dessa primeira
fase também será necessária uma prioridade, uma
vez que não teremos vacinas imediatamente para
todo esse grupo”, afirma
o secretário.
Na segunda fase da vacinação, a previsão é imunizar
37.156 idosos e na terceira
23.247 pessoas com algum
tipo de comorbidade. Por
fim, na última fase deverão
ser vacinadas 21.374 pessoas, entre profissionais
da educação, assistência
social, segurança, ser viço
prisional, pessoas privadas
de liberdade, em situação
de rua, deficiência permanente severa e trabalhadores do transporte público.
O secretário Thiago Stefanello destaca que, definitivamente, a saúde está
dando a volta por cima e
vencendo a pandemia da
covid-19: “Agora é momento
de calma, de paciência e de
escutar as orientações dos
profissionais de saúde,
das autoridades de saúde,
para que nós possamos
fazer isso da melhor forma
possível”, afirma.
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Rota de colisão

Que susto! Um avião monomotor com vacinas a bordo fez
uma curva errada após a decolagem do Aeroporto Bacacheri
e entrou em rota de colisão com um jato da GOL, no Paraná,
na manhã de ontem. O Boeing 737-800 da GOL foi alertado
quando o Cessna C208 Caravan do governo do Paraná entrou
no seu caminho e fez uma curva para evitar a colisão. Passado
o susto, o Boeing desceu no Aeroporto Afonso Pena e a outra
aeronave seguiu para Londrina com as doses sãs e salvas.

Recado dado

Durante a coletiva no
aeroporto, na tarde de
ontem, o prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos, pediu
para que a população
auxilie na fiscalização da
imunização para que não
haja a possibilidade de
desvio de conduta do plano:
“Essas vacinas precisam
ser respeitadas e seguir o
protocolo definido. Não
vamos aceitar manchar esse
momento com nenhum tipo
de possibilidade de desvio
de finalidade de público”,
frisou. Quem acompanhou
a coletiva não entendeu
direito o recado.

Sem restrições

Paranhos voltou a repetir
ontem que não adianta
adotar novo lockdown para
tentar frear a contaminação
do novo coronavírus porque
a população não obedece
mais. Ou seja, não há
previsão de novas medidas
restritivas. O povo precisa é
não deixar de se cuidar.

Casa nova

O prefeito Paranhos não
escondia o orgulho ontem

ao receber o secretário Beto
Preto no novo terminal de
passageiros do aeroporto. Ele
chegou a apresentar parte da
estrutura para a visita.

Improviso

Já a imprensa que aguardava
a coletiva não estava assim
tão à vontade. Faltou um
local mais organizado para a
entrevista com o secretário,
especialmente em
tempos em que se deve
evitar aglomerações.

Nomeados

Apesar de alguns diretores do
primeiro mandato do Governo
Paranhos continuarem fora
do segundo, alguns nomes
já voltaram aos quadros da
prefeitura. E alguns deles
chamam a atenção pela
“discreta” atuação.

Treinamento

A Câmara de Cascavel
promove hoje o curso para
assessores e vereadores,
ministrado pelo diretor
legislativo Mario Galavoti. O
treinamento começa às 8h e
tem previsão de término às
17h. Será transmitido pelo
canal do YouTube da Câmara.

Lago de volta

Apesar de não ter tocado mais no assunto Sanepar (ao
menos publicamente) após o vídeo no qual criticou resposta
da estatal sobre o desassoreamento do Lago Municipal
e pediu estudo para municipalizar o sistema de água em
Cascavel, ontem o prefeito Leonaldo Paranhos publicou em
suas redes sociais uma foto do lago, comemorando o fato de
faltarem apenas 28cm para voltar ao nível normal. O coitado
chegou a agonizar 2,7 metros abaixo do nível.
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fabricação e venda de uniforme
Bazar tem sido uma
opção indispensável

SEM REPOSIÇÃO, lojas têm poucas opções e partem para encomenda
A indefinição do retorno das mais básicas e com numeração li- clientes aumentou, mas a quantidaaulas presenciais obrigatórias tem mitada. Se o cliente quer uma ver- de de peças é menor. “Temos clienprejudicado muito o negócio de são diferente, ou um número espe- tes que estão comprando, mas não
uniformes escolares. Empresas cífico, solicitamos para a fábrica, como antes. Levam uma camiseta
que atuam na fabricação e na co- mas mesmo assim não tem muita só ou uma bermuda e uma regata,
porque têm medo de levar e, mais
mercialização dessas peças pas- saída”, comenta.
sam por um momento bem atípico.
Ela conta que o movimento de uma vez, o aluno não usar”.
O proprietário de uma loja conhecida por vender materiais esportivos
Produção praticamente parada há um ano
e uniformes das escolas de CascaUma empresa que atua há mais de 20 anos em Cascavel nunca havia passado por
vel conta que o volume de vendas
um momento como esse. “Em todos os anos de funcionamento, num período como
este, nunca estivemos com o estoque tão baixo. Estamos praticamente com o que
de início do ano caiu quase 80%
sobrou
do começo do ano passado, que havia sido produzido e não foi vendido. Nos
comparado ao mesmo período do
meses
de
outubro, novembro e dezembro, a gente fabricava de 300 a 500 peças por
ano passado. “Os pais que compramês já pensando na volta às aulas, porque, além de vender na nossa loja diretaram o kit completo para os primeimente para o cliente, a nossa fábrica abastecia vários outros estabelecimentos de
ros meses em 2020, para o verão
Cascavel e de cidades como Toledo, Marechal Cândido Rondon, por isso precisava ter
- camiseta curta, regata, bermuda,
uma produção boa”, lembra. “Em maio, quando começamos a repor as peças para
o inverno, para ser vendidas junho e julho, paramos quase totalmente a fabricação
short saia -, nem estão comprando
devido à pandemia. Não tinha expectativa alguma de retorno das aulas”.
neste ano porque não sabem se as
A
empresa
passou a confeccionar peças apenas quando o cliente encomendava.
aulas presenciais serão realmenMas não foi só a produção que diminuiu. “Infelizmente, reduzimos o número de funciote retomadas, nem quando isso vai
nários fixos e terceirizados, dispensamos parte da equipe de criação e design”, lamenta.
acontecer. Criança em casa não usa
Já um empresário de outra fábrica conta que até o começo de 2020 o sistema
uniforme para assistir à aula on-line”.
de cadastros da empresa possuía mais de mil clientes ativos de Cascavel e região
oeste, que realizavam pedidos periodicamente, incluindo empresas de pequeno
Ele conta que o prejuízo só não é
a grande porte, clubes esportivos e estabelecimentos escolares (estaduais, mumaior porque segurou os pedidos
nicipais e particulares), além dos clientes efetivos. “De 60 clientes, por exemplo,
para o segundo semestre, quando
que costumávamos atender de dezembro a março, só 15 chegaram a encaminhar
a procura é por agasalhos.
pedido de produtos até agora. Esperamos que essas previsões de retorno das
De acordo com a vendedora
aulas sejam concretizadas para termos um pouco de otimismo”, acrescenta.
Ivanette Muller, com o estoque peEle alerta ainda para outro problema: a falta de matéria-prima, já que muitas
queno, os pais que procuram os
empresas de tecidos no Brasil e no exterior diminuíram a produção. “O possível
aumento da demanda nos próximos meses deve causar a falta do produto para
produtos têm tido dificuldade ante
abastecer as fábricas. Ao mesmo tempo em que muitos empresários estão inseà falta de opção. “Temos peças

n Reportagem: Patrícia Cabral
Fotos: Patrícia Cabral

guros em repor o estoque - e entendemos a situação deles -, é preciso começar
a pensar no abastecimento daqui pra frente, porque, quando as aulas voltarem
mesmo, a procura vai ser grande e pode correr o risco de faltar produto”, avisa.

Antes era só uma maneira de economizar um pouco na hora de comprar
uniformes para as crianças, mas agora
está se tornando uma prática necessária:
o famoso bazar. Repassar adiante peças
que ficaram pequenas para os filhos,
com valores bem menores que os das lojas, ou trocar produtos com outras mães,
ganha cada vez mais adeptos.
As feirinhas promovidas por meio
de grupos de WhatsApp, encontros de
mães e até mesmo nas redes sociais têm
agora mais um ponto positivo: a qualidade, já que as peças estão quase sem uso.
A empresária Vanessa Rosso colocou à
venda esta semana o uniforme completo
da filha que foi usado poucas vezes. “Todas as peças que estou oferecendo no bazar têm menos de dois meses de uso. Era
o primeiro ano da minha filha na escola e,
como teve só aula em casa, praticamente
acabou não usando e perdendo muita coisa. O valor é menos da metade que paguei
na loja, mas é um jeito de não perder o
investimento”, explica.
A professora Elisete Aparecida tem
dois filhos, de 8 e 14 anos, que estão
saindo do ensino privado e migrando
para escolas públicas, por isso pretende
se desfazer do uniforme que os filhos
usavam. “Os uniformes não servem mais
para nenhum dos dois. Foram mais de
dez anos na mesma escola, então tem
muita coisa boa. Estou esperando o ba-

ESCOLAS estão
retomando as
aulas e pais vão se
organizando com
os uniformes

zar para colocar tudo à venda e usar o dinheiro para ajudar na compra do material
escolar deles”, conta.
Bom para quem vende, melhor ainda
para quem compra. Será a terceira vez
que a esteticista Giuliana Penha vai comprar peças de outras mães e garante que
consegue economizar mais de 60%. “Uma
camiseta nova, na loja, custa R$ 38. Compro por R$ 15, no máximo. No fim das
contas, você vê a diferença”.
ONDE ENCONTRAR
Todo início do ano, muitas escolas
promovem o bazar dentro do próprio estabelecimento. A diretora de uma escola
particular considera a ação fundamental

neste momento. “Já é uma tradição o
nosso bazar. Pais trazem as roupinhas, as
catalogamos, registramos com etiquetas
e colocamos em exposição para quem quiser comprar. Tem a arara do troca-troca, que
você oferece uma peça em troca de uma
que precisa e é um sucesso. Este ano vamos
retomar as aulas na segunda quinzena de fevereiro, mas já começamos a organizar tudo
com um detalhe a mais: os cuidados com a
pandemia. Precisamos higienizar as peças.
Não será possível provar e precisamos respeitar todas as orientações das autoridades”,
alerta, que acrescenta: “Insistimos em realizar o bazer neste ano levando em conta tudo
o que aconteceu em 2020. É uma forma de
aliviar os gastos dos nossos pais”.
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A indefinição do retorno das mais básicas e com numeração li- clientes aumentou, mas a quantidaaulas presenciais obrigatórias tem mitada. Se o cliente quer uma ver- de de peças é menor. “Temos clienprejudicado muito o negócio de são diferente, ou um número espe- tes que estão comprando, mas não
uniformes escolares. Empresas cífico, solicitamos para a fábrica, como antes. Levam uma camiseta
que atuam na fabricação e na co- mas mesmo assim não tem muita só ou uma bermuda e uma regata,
porque têm medo de levar e, mais
mercialização dessas peças pas- saída”, comenta.
sam por um momento bem atípico.
Ela conta que o movimento de uma vez, o aluno não usar”.
O proprietário de uma loja conhecida por vender materiais esportivos
Produção praticamente parada há um ano
e uniformes das escolas de CascaUma empresa que atua há mais de 20 anos em Cascavel nunca havia passado por
vel conta que o volume de vendas
um momento como esse. “Em todos os anos de funcionamento, num período como
este, nunca estivemos com o estoque tão baixo. Estamos praticamente com o que
de início do ano caiu quase 80%
sobrou
do começo do ano passado, que havia sido produzido e não foi vendido. Nos
comparado ao mesmo período do
meses
de
outubro, novembro e dezembro, a gente fabricava de 300 a 500 peças por
ano passado. “Os pais que compramês já pensando na volta às aulas, porque, além de vender na nossa loja diretaram o kit completo para os primeimente para o cliente, a nossa fábrica abastecia vários outros estabelecimentos de
ros meses em 2020, para o verão
Cascavel e de cidades como Toledo, Marechal Cândido Rondon, por isso precisava ter
- camiseta curta, regata, bermuda,
uma produção boa”, lembra. “Em maio, quando começamos a repor as peças para
o inverno, para ser vendidas junho e julho, paramos quase totalmente a fabricação
short saia -, nem estão comprando
devido à pandemia. Não tinha expectativa alguma de retorno das aulas”.
neste ano porque não sabem se as
A
empresa
passou a confeccionar peças apenas quando o cliente encomendava.
aulas presenciais serão realmenMas não foi só a produção que diminuiu. “Infelizmente, reduzimos o número de funciote retomadas, nem quando isso vai
nários fixos e terceirizados, dispensamos parte da equipe de criação e design”, lamenta.
acontecer. Criança em casa não usa
Já um empresário de outra fábrica conta que até o começo de 2020 o sistema
uniforme para assistir à aula on-line”.
de cadastros da empresa possuía mais de mil clientes ativos de Cascavel e região
oeste, que realizavam pedidos periodicamente, incluindo empresas de pequeno
Ele conta que o prejuízo só não é
a grande porte, clubes esportivos e estabelecimentos escolares (estaduais, mumaior porque segurou os pedidos
nicipais e particulares), além dos clientes efetivos. “De 60 clientes, por exemplo,
para o segundo semestre, quando
que costumávamos atender de dezembro a março, só 15 chegaram a encaminhar
a procura é por agasalhos.
pedido de produtos até agora. Esperamos que essas previsões de retorno das
De acordo com a vendedora
aulas sejam concretizadas para termos um pouco de otimismo”, acrescenta.
Ivanette Muller, com o estoque peEle alerta ainda para outro problema: a falta de matéria-prima, já que muitas
queno, os pais que procuram os
empresas de tecidos no Brasil e no exterior diminuíram a produção. “O possível
aumento da demanda nos próximos meses deve causar a falta do produto para
produtos têm tido dificuldade ante
abastecer as fábricas. Ao mesmo tempo em que muitos empresários estão inseà falta de opção. “Temos peças

n Reportagem: Patrícia Cabral
Fotos: Patrícia Cabral

guros em repor o estoque - e entendemos a situação deles -, é preciso começar
a pensar no abastecimento daqui pra frente, porque, quando as aulas voltarem
mesmo, a procura vai ser grande e pode correr o risco de faltar produto”, avisa.

Antes era só uma maneira de economizar um pouco na hora de comprar
uniformes para as crianças, mas agora
está se tornando uma prática necessária:
o famoso bazar. Repassar adiante peças
que ficaram pequenas para os filhos,
com valores bem menores que os das lojas, ou trocar produtos com outras mães,
ganha cada vez mais adeptos.
As feirinhas promovidas por meio
de grupos de WhatsApp, encontros de
mães e até mesmo nas redes sociais têm
agora mais um ponto positivo: a qualidade, já que as peças estão quase sem uso.
A empresária Vanessa Rosso colocou à
venda esta semana o uniforme completo
da filha que foi usado poucas vezes. “Todas as peças que estou oferecendo no bazar têm menos de dois meses de uso. Era
o primeiro ano da minha filha na escola e,
como teve só aula em casa, praticamente
acabou não usando e perdendo muita coisa. O valor é menos da metade que paguei
na loja, mas é um jeito de não perder o
investimento”, explica.
A professora Elisete Aparecida tem
dois filhos, de 8 e 14 anos, que estão
saindo do ensino privado e migrando
para escolas públicas, por isso pretende
se desfazer do uniforme que os filhos
usavam. “Os uniformes não servem mais
para nenhum dos dois. Foram mais de
dez anos na mesma escola, então tem
muita coisa boa. Estou esperando o ba-

ESCOLAS estão
retomando as
aulas e pais vão se
organizando com
os uniformes

zar para colocar tudo à venda e usar o dinheiro para ajudar na compra do material
escolar deles”, conta.
Bom para quem vende, melhor ainda
para quem compra. Será a terceira vez
que a esteticista Giuliana Penha vai comprar peças de outras mães e garante que
consegue economizar mais de 60%. “Uma
camiseta nova, na loja, custa R$ 38. Compro por R$ 15, no máximo. No fim das
contas, você vê a diferença”.
ONDE ENCONTRAR
Todo início do ano, muitas escolas
promovem o bazar dentro do próprio estabelecimento. A diretora de uma escola
particular considera a ação fundamental

neste momento. “Já é uma tradição o
nosso bazar. Pais trazem as roupinhas, as
catalogamos, registramos com etiquetas
e colocamos em exposição para quem quiser comprar. Tem a arara do troca-troca, que
você oferece uma peça em troca de uma
que precisa e é um sucesso. Este ano vamos
retomar as aulas na segunda quinzena de fevereiro, mas já começamos a organizar tudo
com um detalhe a mais: os cuidados com a
pandemia. Precisamos higienizar as peças.
Não será possível provar e precisamos respeitar todas as orientações das autoridades”,
alerta, que acrescenta: “Insistimos em realizar o bazer neste ano levando em conta tudo
o que aconteceu em 2020. É uma forma de
aliviar os gastos dos nossos pais”.
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Sanepar parcela contas
atrasadas em até 60 meses

A Sanepar abriu o Reclip (Programa
de Recuperação de Crédito Cliente Particular), que prevê o parcelamento em
até 60 meses para as dívidas acumuladas até dezembro do ano passado. O
programa traz uma série de benefícios,
como a dispensa do valor de entrada, a
retirada da multa de 2% e a redução da
taxa de juros do parcelamento que caiu
de 0,46% para 0,1% ao mês.
As vantagens para o cliente disposto
a liquidar a dívida incluem também a
facilidade de acesso ao programa que
pode ser feito direto nas agências de
atendimento presencial, de acordo
com a programação de horário de cada
regional, pelo site da Sanepar, pelo
telefone 0800 200 0115, pelo e-mail
das regionais que também está disponível no site da Companhia, e ainda
por técnicos que farão as negociações
presenciais em campo.
Depois de negociada a dívida, o
parcelamento será incluído nas faturas subsequentes.
ATENÇÃO!
A Sanepar destaca que não haverá
pagamento em dinheiro em nenhuma
das modalidades e antecipa o alerta
para que nenhum cliente realize o
pagamento em espécie. Todas as
parcelas serão lançadas diretamente
nas faturas conforme a negociação.

Outro diferencial previsto no programa é que não haverá exigência de
taxa mínima. Independente do valor do
débito, da categoria do cliente (residencial, comercial ou industrial), da
sua faixa de consumo e do valor final
da parcela após a negociação, a dívida
poderá ser paga em até 60 meses.
O prazo para aderir ao Reclip é
até 30 de abril deste ano e todos os
clientes particulares, incluindo consumidores comerciais e industriais,
poderão negociar suas dívidas.
O presidente da Sanepar, Claudio
Stabile, destaca a importância social
da medida inédita: “É claro que tem o
viés de recuperação dos créditos, mas
combinado com um apurado senso
social. A Sanepar não realiza corte
no fornecimento por falta de pagamento desde o início da pandemia do

coronavírus. Agora, estamos oferecendo condições muito favoráveis para
que os clientes devedores liquidem os
seus débitos. O parcelamento em um
prazo amplo, a retirada da multa e os
juros à taxa mínima refletem a preocupação da nossa Companhia em ajudar
os nossos clientes em um momento
tão sensível, o da pandemia, pelo qual
estamos passando.”
QUEM PODE
O Reclip vale exclusivamente para
os débitos acumulados e referentes
até o período de 31 de dezembro
do ano passado. Débitos que forem
gerados a partir do exercício de 2021
poderão ser negociados, de acordo
com as regras gerais da Sanepar.
Não serão inclusos no programa os
débitos em discussão judicial.

Cascavel passa mais uma semana
sem rodízio no abastecimento

A Sanepar informa que os níveis dos reservatórios e dos mananciais que abastecem
Cascavel estão se mantendo estáveis. Assim, será possível manter o fornecimento de
água de forma regular para todas as regiões de Cascavel durante a semana de 18 a
25 de janeiro sem rodízio no abastecimento.
Vale destacar que, caso ocorra alguma alteração na vazão dos mananciais ou excesso
de consumo, a Sanepar poderá aplicar o rodízio a qualquer tempo.
Nova avaliação será feita na próxima segunda-feira (25), levando em consideração o
comportamento dos mananciais e o consumo de água no período. O alerta permanece.
O volume das chuvas, embora benéfico, não recuperou o déficit acumulado pela severa
estiagem. Assim, o uso racional da água deve ser mantido como medida preventiva.

LOCAL

CASCAVEL, 20 DE JANEIRO DE 2021

07

Projetos gratuitos pretendem
fortalecer o empreendedorismo

Com a missão de ampliar a
capacidade de atendimento das
demandas do setor empresarial, a Amic Paraná (Associação
de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte do Paraná) vai
realizar em 2021 a expansão de
projetos institucionais e eventos voltados ao micro e pequeno
empresário e ao terceiro setor.
Entre os meses de fevereiro e
novembro, por exemplo, a entidade
vai promover ações com foco na

Conte com a
AMIC Paraná

Precisa impulsionar o seu negócio?
Conte com o apoio da AMIC Paraná.
Para conhecer mais sobre os projetos institucionais disponíveis na
entidade, faça contato pelo telefone:
(45) 3036-5636 ou (45) 9 9135-0434.

capacitação das mulheres e dos
jovens empreendedores. Além disso,
ampliará o projeto Conecta Amic, que
já atua na oferta de consultorias
gratuitas dentro de diversas áreas
de gestão, tanto para associados
quanto não associados.
“A pandemia do novo coronavírus trouxe reflexos importantes
para o setor empresarial. Por esse
motivo, a entidade vai trabalhar com
programas específicos focados no

desenvolvimento e crescimento dos
empreendedores”, afirma a gestora
de projetos institucionais da Amic
Paraná, Dulce Ragazzon.
Segundo a gestora, a programação de atividades vai oportunizar
mais capacitação na área de gestão empresarial. “Mais uma vez,
reforçamos nosso compromisso
enquanto entidade representativa
de fortalecer o empreendedorismo
e o associativismo”.

O CRONOGRAMA DE EVENTOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DEVERÁ COMEÇAR JÁ
NO PRÓXIMO MÊS E SEGUIR ATÉ NOVEMBRO, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA:
• Fevereiro a novembro: Edições mensais do Café com Negócios
• Fevereiro a novembro: Conecta AMIC
• Fevereiro a novembro: Programa de Desenvolvimento Empresarial
• Março: Ação do Dia Internacional da Mulher
• Abril: Semana da Saúde
• Maio e outubro: Peregrinação Caminho Terra do Sol
• Outubro: Semana da Micro e Pequena Empresa
• Novembro: Semana do Nome Limpo e Semana da Mulher e do Jovem Empreendedores

Copel trocou 3 mil postes quebrados por veículos em 2020
O distanciamento social
imposto pela pandemia ano passado não foi suficiente para frear
o número de batidas em postes da
rede elétrica da Copel. A média de
acidentes foi praticamente idêntica
à observada nos últimos três anos,
na casa dos 8,5 postes abalroados
todos os dias, no Paraná.
Ao longo do ano, foram quebrados 3.131 postes por veículos na
área de concessão da distribuidora
de energia, quantidade que seria
suficiente para construir novas
redes numa extensão de mais de
180 quilômetros.
Cascavel está entre os líderes de acidentes, com 97 postes
substituídos, atrás apenas de
Curitiba (330), Maringá (198), Londrina (190) e Ponta Grossa (110).
Na sequência vêm São José dos
Pinhais (96), Arapongas (47), Apucarana (46), União da Vitória (39)

e Colombo (38).
De acordo com a superintendente de Manutenção da Copel,
Andrea Cristina Brotto Bertolin, a
companhia tem buscado minimizar
os impactos causados por esse tipo
de dano ao fornecimento. “Temos
investido muito em tecnologia de
automação para reduzir a extensão
dos impactos aos nossos clientes,
reduzindo o tempo de indisponibilidade de energia. Mas quase sempre que uma estrutura é atingida
haverá algum tipo de interrupção,
pois essa é uma questão de segurança”, explica a engenheira.
Ela ressalta ainda que a manutenção nesses casos é complexa:
dura em média quatro horas por
estrutura afetada. Os custos de
readequação em caso de avaria
nas estruturas variam de acordo
com o tipo do poste e os equipamentos instalados. Em 2020, a

média por ocorrência foi calculada
em R$ 3.870, valor que é cobrado
do responsável pela batida.
SEGURANÇA
A orientação para quem se envolve
em um acidente em que eventualmente a fiação elétrica possa estar
em contato com o veículo é de permanecer dentro dele até ter certeza
de que a energia foi desligada. O contato com a Copel deve ser feito pelo
número 0800 51 00 116.
Caso haja princípio de incêndio
ou outra consequência extrema que
obrigue motorista e passageiros a
abandonar o veículo, devem sair
calmos, sem encostar na par te
externa do veículo, dar um salto
com os pés unidos, e ir se distanciando do veículo sempre em saltos
com os pés unidos. O mesmo vale
para produtores rurais que operam
maquinário alto no campo.
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Publicada licitação para duplicar a 277 até o Show Rural
Apoio da iniciativa privada e da Itaipu

O DER-PR (Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná)
publicou nesta semana o edital de
licitação das obras de duplicação
da BR-277 em Cascavel. O trecho
de 5,81 quilômetros vai do posto
da PRF (Polícia Rodoviária Federal)
até a entrada da Ferroeste, passando pelo Parque de Exposições
da Coopavel, onde ocorre o Show
Rural, uma das maiores feiras
agropecuárias da América Latina.
O investimento máximo é de R$
64.599.827,93 e será realizado
pela Itaipu Binacional, em mais
um convênio com a Secretaria de
Infraestrutura e Logística.
De acordo com o edital, além
da duplicação integral das duas
pistas nesse trecho, também haverá 1,56 quilômetro de marginal e
dois viadutos para facilitar o acesso à PR-180 (direção ao distrito de
Juvinópolis e Boa Vista da Aparecida) e à Ferroeste, integrando de
maneira mais segura o acesso de
caminhões aos trens.

Esse trecho se complementa à
duplicação já realizada pela concessionária que administra a rodovia entre o posto da PRF e o Trevo
Cataratas, que também passa por
uma grande remodelação.
“É mais um investimento que
conseguimos destravar em Cascavel e que faz parte do nosso planejamento estratégico de melhorar o
escoamento da produção, além de
resolver gargalos históricos, como
o acesso ao Show Rural”, afirmou
o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “E novamente contamos com apoio da Itaipu Binacional, que induz o desenvolvimento
da região oeste. Esse convênio tira
do papel uma demanda histórica
do setor produtivo do Município”.
A duplicação fica na região do Porto Seco de Cascavel. A BR-277 é rota
de escoamento de caminhões que
chegam até a Ferroeste e do trânsito rodoviário no sentido do Porto
de Paranaguá, inclusive de veículos
oriundos do Paraguai e da Argenti-

A abertura da licitação é o ponto quase final de um trabalho executado a muitas mãos. O projeto original foi feito pela
Ecocataratas, concessionária que administra a rodovia, em razão do acordo de
leniência com o MPF (Ministério Público
Federal). No ano passado, ele foi atualizado com recursos de cerca de R$ 190 mil
da Acic (Associação Comercial e Industrial
de Cascavel) e da Cotriguaçu e em seguida doado ao governo estadual, ficando
apto a ir à licitação após as revisões finais
dos técnicos do Estado.
Os recursos foram viabilizados pela
parceria estratégica entre o governo do
Estado e Itaipu Binacional, que já alcança
R$ 1,4 bilhão. Estão em andamento nesse
planejamento, em estágios diferentes de
obras ou projeto, a construção da Ponte
da Integração Brasil - Paraguai, a duplicação da Rodovia das Cataratas, a duplicação do Contorno Oeste de Cascavel,
o Contorno de Guaíra, a pavimentação
da Estrada Boiadeira e a revitalização da
Ponte Ayrton Senna, em Guaíra.
“É um marco histórico para o Município

e toda a região oeste, porque resolve um
grande problema no fluxo de caminhões e
de trânsito pesado. É um ganho de capacidade para exportação e movimentação
em torno dos eventos que atraem milhares de pessoas todos os anos a Cascavel”,
disse o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. “Uma obra que temos
como prioritária em uma cidade que é
exemplo de conexão entre os modais, com
o novo aeroporto e as rodovias e ferrovias
em processo de modernização”.
Para o diretor-geral brasileiro de
Itaipu, Joaquim Silva e Luna, o grande
compromisso da Binacional, após firmar
esses convênios, é garantir os recursos
financeiros a partir de sua política de
austeridade. Outro ponto é o acompanhamento dos cronogramas físico e financeiro das obras para que os prazos
estabelecidos nos contratos sejam cumpridos de acordo com especificações
técnicas e qualidade dos serviços, conforme planejado. “É entregar o que foi
prometido, respeitando prazos e melhorando a vida da nossa gente”, afirmou.

Acordo de Leniência e outros investimentos

na. Também é alvo de demanda das
comunidades rurais da região para
facilitar o acesso ao Centro do Município e sua estrutura hospitalar,

universitária e de comércio.
De acordo com o edital, a abertura das propostas será realizada
no dia 25 de fevereiro, às 14h.

A intervenção na BR-277 complementa o projeto de revitalização do Trevo Cataratas, um dos maiores gargalos rodoviários do Paraná, no coração da rodovia. A
obra, estimada em R$ 82 milhões, vai contar com a construção de dois viadutos
de 900 metros, passarelas com escadas e rampas, nove quilômetros de vias, 230
novos postes de iluminação e dois quilômetros de redes de bueiros. Ela integra
um pacote de projetos que começaram a ser executados com recursos do acordo
de leniência, de R$ 400 milhões, firmado pela Ecorodovias com o MPF.
O acordo prevê, ainda, a execução de cerca de 13 terceiras faixas que somam 14,1
quilômetros em Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul e Guarapuava, além de intervenções no trecho entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral com a implementação de iluminação pública no perímetro urbano de Paranaguá.
A BR-277 também será contemplada nos próximos meses com um investimento que
faz parte do financiamento de R$ 1,6 bilhão captado pelo governo do Estado com um
consórcio de bancos. As obras de duplicação no perímetro urbano de Guarapuava serão realizadas em ambos os lados da pista, do quilômetro 345,2 ao quilômetro 349,1,
em uma extensão de 3,6 quilômetros, resultando em duas pistas de rolamento com
7,20 metros de largura cada (duas faixas de tráfego com 3,60 metros), com faixas de
segurança de 60 centímetros ao centro, onde serão implantadas barreiras de concreto
New Jersey, e acostamentos externos de 2,50 metros.
A obra contempla, ainda, a implantação de uma trincheira entre a Rua João Fortkamp
e a Rua Campo Grande, a duplicação do viaduto no entroncamento com a PRC-466
e, ainda, a adequação de suas alças de acesso; três pontes, um viaduto conectando
a Avenida Professor Pedro Carlo e a Avenida Beira Rio, uma trincheira para acesso ao
aeroporto municipal, uma passarela no km 349,3 e outra no km 345, e a implantação
de iluminação pública em uma extensão de 12,2 quilômetros.
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dos técnicos do Estado.
Os recursos foram viabilizados pela
parceria estratégica entre o governo do
Estado e Itaipu Binacional, que já alcança
R$ 1,4 bilhão. Estão em andamento nesse
planejamento, em estágios diferentes de
obras ou projeto, a construção da Ponte
da Integração Brasil - Paraguai, a duplicação da Rodovia das Cataratas, a duplicação do Contorno Oeste de Cascavel,
o Contorno de Guaíra, a pavimentação
da Estrada Boiadeira e a revitalização da
Ponte Ayrton Senna, em Guaíra.
“É um marco histórico para o Município

e toda a região oeste, porque resolve um
grande problema no fluxo de caminhões e
de trânsito pesado. É um ganho de capacidade para exportação e movimentação
em torno dos eventos que atraem milhares de pessoas todos os anos a Cascavel”,
disse o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. “Uma obra que temos
como prioritária em uma cidade que é
exemplo de conexão entre os modais, com
o novo aeroporto e as rodovias e ferrovias
em processo de modernização”.
Para o diretor-geral brasileiro de
Itaipu, Joaquim Silva e Luna, o grande
compromisso da Binacional, após firmar
esses convênios, é garantir os recursos
financeiros a partir de sua política de
austeridade. Outro ponto é o acompanhamento dos cronogramas físico e financeiro das obras para que os prazos
estabelecidos nos contratos sejam cumpridos de acordo com especificações
técnicas e qualidade dos serviços, conforme planejado. “É entregar o que foi
prometido, respeitando prazos e melhorando a vida da nossa gente”, afirmou.

Acordo de Leniência e outros investimentos

na. Também é alvo de demanda das
comunidades rurais da região para
facilitar o acesso ao Centro do Município e sua estrutura hospitalar,

universitária e de comércio.
De acordo com o edital, a abertura das propostas será realizada
no dia 25 de fevereiro, às 14h.

A intervenção na BR-277 complementa o projeto de revitalização do Trevo Cataratas, um dos maiores gargalos rodoviários do Paraná, no coração da rodovia. A
obra, estimada em R$ 82 milhões, vai contar com a construção de dois viadutos
de 900 metros, passarelas com escadas e rampas, nove quilômetros de vias, 230
novos postes de iluminação e dois quilômetros de redes de bueiros. Ela integra
um pacote de projetos que começaram a ser executados com recursos do acordo
de leniência, de R$ 400 milhões, firmado pela Ecorodovias com o MPF.
O acordo prevê, ainda, a execução de cerca de 13 terceiras faixas que somam 14,1
quilômetros em Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul e Guarapuava, além de intervenções no trecho entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral com a implementação de iluminação pública no perímetro urbano de Paranaguá.
A BR-277 também será contemplada nos próximos meses com um investimento que
faz parte do financiamento de R$ 1,6 bilhão captado pelo governo do Estado com um
consórcio de bancos. As obras de duplicação no perímetro urbano de Guarapuava serão realizadas em ambos os lados da pista, do quilômetro 345,2 ao quilômetro 349,1,
em uma extensão de 3,6 quilômetros, resultando em duas pistas de rolamento com
7,20 metros de largura cada (duas faixas de tráfego com 3,60 metros), com faixas de
segurança de 60 centímetros ao centro, onde serão implantadas barreiras de concreto
New Jersey, e acostamentos externos de 2,50 metros.
A obra contempla, ainda, a implantação de uma trincheira entre a Rua João Fortkamp
e a Rua Campo Grande, a duplicação do viaduto no entroncamento com a PRC-466
e, ainda, a adequação de suas alças de acesso; três pontes, um viaduto conectando
a Avenida Professor Pedro Carlo e a Avenida Beira Rio, uma trincheira para acesso ao
aeroporto municipal, uma passarela no km 349,3 e outra no km 345, e a implantação
de iluminação pública em uma extensão de 12,2 quilômetros.
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Batalha da Criatividade vai
premiar projetos vencedores
A Secretaria de Assistência
Social de Cascavel programou
para a próxima terça- feira (26),
às 13h30, a entrega dos prêmios
para os vencedores da 1ª Batalha
da Criatividade, realizada pelo CCI
(Centro de Convivência Intergeracional) do Bairro Cascavel Velho.
“A atividade envolveu 32 pessoas
que, depois da cerimônia, vão receber em casa a premiação e medalhas”, explicou Patricia Lesser, coordenadora do CCI Cascavel Velho.
A Batalha foi planejada e realizada ao longo do último trimestre
de 2020 e teve como objetivo a produção de materiais originais e criativos, inscritos por meio de fotos,
vídeos, desenho ou outros tipos
de registros, estimulando, assim,
a produção criativa, a aproximação

SECOM

e o fortalecimento de vínculos, o
reconhecimento e a oportunidade
de compar tilhar uma habilidade,
com suporte, apoio e incentivo da
equipe e disponibilização de materiais, quando necessário.

A avaliação dos conteúdos inscritos passou por uma comissão,
cujos critérios foram decisivos para
a premiação. A premiação ocorrerá
por categorias de 6 a 8 anos, de 9
a 11 anos e 12 a 15

Remédios caseiros podem ajudar a aumentar a imunidade
Quem nunca se rendeu a um chazinho? É possível ter saúde de maneira
natural, sem precisar se automedicar com
fórmulas manipuladas ou produtos farmacêuticos, segundo a nutricionista Gabriela
Maia. “Folhas, frutas e sementes são
apenas alguns dos elementos que podem
entrar no preparo e, combinado a eles, não
podemos nos esquecer da água. Além de
controlar a temperatura do corpo, ela ajuda
a diluir o muco presente nas crises de gripes e resfriados”, explica a nutricionista.
Confira algumas receitas fáceis utilizadas para aliviar as dores e amenizar
as crises. Importante: Caso elas permaneçam ou piorem, não deixe de procurar
um médico.

de mel. Misture bem, coe e tome duas
colheres, três vezes ao dia.
l Melhorar a articulação - No liquidificador, bata meia xícara de manga e meia
xícara de mamão picados, uma colher de
linhaça e um copo de água. Beba uma vez
ao dia sem coar.
l Controlar a ansiedade - Em uma
panela, coloque uma colher de gengibre
ralado, duas canelas em pau, cinco cravos-da-índia e um litro de água. Espere começar a ferver e desligue. Deixe amornar, coe
e adoce com mel. Beba um copo até três
vezes ao dia.

l Controlar a glicemia - Ferva duas
colheres (sopa) de folhas secas de carqueja em um litro de água por cinco minutos. Desligue, deixe amornar, coe e tome
uma xícara três vezes ao dia.

l Controlar o colesterol - Bata no
liquidificador uma xícara de água, três
ramos de salsinha, uma colher de gengibre
picado, uma maçã sem sementes picada
e uma cenoura ralada. Beba em seguida e
necessário, adoce com mel.

l Acabar com a coriza - Em um recipiente, macere uma colher de folhas de
manjerona. Acrescente o suco puro de uma
laranja, dez gotas de própolis e uma colher

l Melhorar o sono - Ferva 200 ml de
leite com uma colher de capim-limão. Abafe
e reserve. Faça uma calda com uma colher
de açúcar mascavo e 50 ml de água. Coe

o leite e misture a calda. Beba 30 minutos
antes de se deitar.
l Aliviar a gripe - Em uma panela,
ferva 250 ml de água, um limão em rodelas e dois dentes de alho. Coe, adoce com
mel e tome morno duas vezes ao dia.
l Proteger o coração - Bata no liquidificador cinco cebolas roxas, três cabeças
de alho e duas xícaras de mel. Depois,
transfira para um recipiente com tampa.
Consuma três vezes ao dia, antes ou
depois das refeições.
Fonte Alto Astral
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horóscopo

Sonho,
em inglês
Museu
carioca

País de
origem
do cão
setter
Venceu a
Corrida
Espacial
(anos 60)

A propriedade
sujeita
ao IPTR

Névoa
causada
pela
poluição

A voz
do leão
Freira

Formação na
dança
"mosh"

Exigir o
pagamento
da dívida
Academia
militar
fluminense

Piedade;
misericórdia

Alcoólicos
Anônimos
(sigla)
Tinta, em
inglês
Poema de
Kipling

Instrumento de percussão da capoeira
"Federal", na
sigla DF
Escritor
de "Na
Colônia
Penal"

BANCO

Primeiro
item na
série alfabética

A vogal
do pingo
Moradia
(fig.)

O carro
do Mr.
Bean
(TV)
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Solução

D

Peixes 20/02 a 20/03

Não se deixe intimidar por aqueles que não acreditam
em você porque não precisa da aprovação deles. Sua
moral é a razão.

Titânio (símbolo)
Antiga arma de
fogo suplantada
pelo mosquete

E

Aquário 21/01 a 19/02

A sorte está do seu lado para remover uma preocupação que você tem desde o mês passado. Seja claro
sobre o que é importante para você, especialmente
quando se trata da sua casa.

Ultrapassado
(o limite
de algo)

M
A

Capricórnio 22/12 a 20/01

Financeiramente, hoje é um bom dia para negociar.
Você vai estar mais sério do que o normal. Seus amigos poderiam animá-lo por isso, não fique sozinho.

Tremor;
trepidação
Vontade
(francês)

Medida de
radiação
Morrer,
em inglês

N

Sagitário 22/11 a 22/12

Estará muito sensível hoje. Você vai fazer alguns contatos interessantes e novas portas se abrirão. Boas e
novas amizades estão no horizonte.

Tatuagem, em
inglês

Capital da
Jordânia

B

Escorpião 23/10 a 21/11

O excesso de confiança está impedindo o seu avanço,
seja discreto sobre seus planos antes de falar sobre
eles. Você encontrará respostas conversando com
pessoas certas.

Farinha de (?): base do pão francês
Situação da pessoa
que vive no ermo
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Libra 23/09 a 22/10

Um problema será resolvido sem esforço. Profissionalmente, superiores vão admirar sua eficiência. No
amor, afaste-se da monotonia com o seu parceiro (a).

2.000, em
romanos
Portal
xintoísta
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Virgem 23/08 a 22/09

As pessoas vão invejar a sua autoconfiança e isso
pode levar a um conflito. Um telefonema ou uma
mensagem vai despertar a sua necessidade de
pura paixão.

Marta e Maria, para Lázaro (Bíblia)
Esfarra- Partícula
pado subatômica composta por
quark e
antiquark

Prova de
incapacidade laborativa
definida
pelo INSS
Conjunção
aditiva

3/die — ink. 4/élan — tori. 5/dream — méson. 6/tattoo. 7/liteira.

Leão 22/07 a 22/08

A sorte está do seu lado e lhe dará força em suas
habilidades profissionais. É hora de confiar por inteiro
em seu parceiro. Não tenha medo de deixar-se levar.

Banhos
públicos
da Roma
Antiga

A empresa
controlada
pelo poder
público
Órgão
muscular
essencial
à fala

Câncer 21/06 a 21/07

No trabalho um colega está atrapalhando e você vai ter
que ceder, apesar de sua indignação. Sua tendência à
contradição o leva a conflitos sem solução. No amor
evite grandes discussões.

© Revistas COQUETEL

Porção vegetal de
um ecossistema
Formato do gol,
no jogo de rúgbi

A
R
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B
U
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Gêmeos 21/05 a 20/06

Você tem ideias concretas especialmente para os seus
projetos. Terminar o que você já começou fará com
que você se sinta satisfeito. Sua vida amorosa vai lhe
dar grande satisfação.

Meio de transporte
do monarca asteca
Direito do usuário
de celulares implantado
no Brasil
em 2009
Saque de
soldados
nas terras
conquistadas
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N
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A
A
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A
A N

Touro 21/04 a 20/05

Não seja descuidado com seus documentos para
evitar complicações. Você está se tornando mais
distraído. Sua tendência a protestar vai levá-lo a
algumas situações difíceis.

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

Uma discussão com pessoas experientes provará
que seus excessos são prejudiciais. Profissionalmente terá as respostas que espera. No amor,
algumas surpresas te esperam.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Golpistas buscam parentes
de mortos pela covid-19

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01
02
00
00
01

de português”, explica.
A primeira atitude dela foi consultar o endereço que constava no
envelope. “Acessamos a internet e
procuramos o endereço e o telefone
e dava em uma lanchonete em São
Paulo. Realmente se tratava de uma
tentativa de golpe”, conta.
Ela lamenta o crime: “É muito
triste, porque as famílias fragilizadas pela perda podem cair no golpe
e se fragilizar mais ainda, inclusive
financeiramente também”.
COMO FUNCIONA
Na car ta, os golpistas informam o valor de supostas ações
que a pessoa possuía e pedem
1% sobre o total para organizar
o processo mais 6% após finalizar a venda das cotas. E dizem
ter compradores interessados.
O advogado criminalista Luciano
Katarinhuk aler ta que é preciso
ficar atento, já que muitas pessoas

podem cair facilmente no golpe. “É
preciso checar as informações e
todos os dados de quem os procura. Quando se faz isso com pessoas que já faleceram, induzem a
família ao erro, pois ela pode acreditar que a pessoa que morreu realmente possuía tais ações e que
antes de morrer estava correndo
atrás disso. Para não correr o risco
de perder os valores, acabam depositando na conta dos golpistas. É
importante que as pessoas fiquem
atentas para não serem lesadas”.
Outra atitude impor tante é
procurar a delegacia de polícia e
registrar um boletim de ocorrência:
“Procurando a polícia e registrando
o BO, as autoridades podem reunir informações para prender os
criminosos golpistas em razão do
modus operandi. Muita gente não
registra e isso faz com que o golpe
continue ativo, vitimando quem não
é prudente”, orienta Katarinhuk.

Acidente no acesso ao Trevo Carelli
ECOCATARATAS

Um novo golpe foi identificado em
Cascavel. Familiares de pessoas que
faleceram há pouco tempo estão
sendo procurados por golpistas. Os
criminosos focam inclusive de parentes de quem morreu por covid-19, já
que muitos doentes passam tempo
intubados e não têm tempo para
passar detalhes de suas finanças
antes de falecer.
Os golpistas fazem contato com
os familiares, por meio de carta,
dizendo que o falecido tinha ações
(geralmente da Embraer) e que
estava tentando reavê-las. Só que,
para isso, a família precisa depositar uma pequena parcela do valor
para que o montante seja liberado.
Um caso recente aconteceu
com uma família de Cascavel. A
vítima, que pediu para não ser identificada, conta que o marido morreu
há quase três meses de câncer,
mas a carta dos golpistas foi postada no dia 11 deste mês, informando sobre as ações da Embraer.
Ela desconfiou: “O envelope
branco - não era timbrado - foi
encaminhado para meu antigo
endereço. Recebi quando fui até lá
para pegar algumas cartas. Abri, li
e estranhei logo de cara, por vários
motivos. Neste caso, o remetente
era a Embraer. Desconfiei porque
não referenciava o nome completo
da empresa, não possuía número
de contrato nem utilizava uma linguagem formal. O texto era mal
redigido e com erros grosseiros

Um motociclista de 26 anos ficou gravemente ferido na tarde de ontem (19) no acesso
ao Trevo Carelli, em Cascavel. Uma câmera de monitoramento da rodovia mostrou a
colisão. O motociclista tentou atravessar a rodovia e foi atingido por um caminhão que
transitava pela BR-277 sentido a Curitiba. Ele teve ferimentos graves, inclusive uma fratura
na perna, e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Cascavel. O condutor do
caminhão não se feriu. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), para evitar que
outros acidentes como esse ocorram, a travessia nesse local deve ser extinta.
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Alex Alves prepara o
CCR para o Paranaense
Se depender do novo comandante
do Cascavel Clube Recreativo, o torcedor pode esperar para ver um time
ofensivo, para frente, executando jogadas ofensivas. O técnico Alex Alves, 45
anos, já vestiu a camisa do Cruzeiro
e do Botafogo, além de outras equipes importantes pelo Brasil. A carreira
como treinador teve início no Sub-17
da Portuguesa-SP, depois assumiu o
Nacional-SP na Série A2 do Paulistão e
ficou três anos no Juventus-SP. Agora,
está à frente do CCR.
“Aceitei o desafio porque gostei
do projeto, por disputar a Primeira
Divisão. Espero que a gente realize
um grande campeonato e tentar fazer
o time entrar no cenário do Brasileiro,
melhorar o calendário. Aos poucos,
vamos procurar fazer o que a gente
sempre fez: um time ofensivo, resguardando sempre o sistema defensivo. Nosso time ataca muito forte,
procura sempre os contra-ataques”,
comentou o técnico.
O CCR contratou o preparador físico Márcio Leite e o auxiliar
Diego, que trabalham com Alex Alves
há anos. “São pessoas que estão
comigo desde que comecei. Nosso
objetivo, enquanto comissão técnica,

é que o time mantenha o mesmo
estilo de jogo, tanto dentro de casa
como mandante ou como visitante”.
No elenco, estão nomes como o
lateral Lapa e o meia Lucy, que já
defenderam o CCR em outras temporadas. Outros dois atletas são
bem conhecidos de Alex. “Romário
e Matheus eu conheço muito bem.
O Romário é atacante de extremo,
com qualidade. O Matheus atua
como centroavante. Na formação
do elenco, procuramos atender a
necessidade, respeitando as possibilidades do clube”, explicou.
Rodrigo Reis Silva, que é sócio-diretor da 2RA Spor ts, empresa
que faz gestão do CCR com clube,
informou que a relação completa do
elenco será divulgada até o fim do
mês. “No dia 30 deste mês vamos
divulgar a relação completa de jogadores que vão vestir a camisa no
Paranaense, mas teremos no elenco
nomes como o meia Thyago dos Santos, que foi destaque nas categorias
de base do Coritiba, e Luiz Miguel,
que é um volante colombiano, do
Santa Fé, com atuação em dois
mundiais [sub 17] pela Seleção da
Colômbia”, adianta o dirigente.

CASCAVEL, 20 DE JANEIRO DE 2021
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Treinos em Santa Maria

Desde o início da pré-temporada e
durante o Paranaense, o Cascavel
Clube Recreativo vai permanecer
em Santa Maria, distrito de Santa
Tereza, mas vai mandar os jogos
no Estádio Olímpico Regional, em
Cascavel. “Considerando os custos e
a logística, optamos por esse hotel
em Santa Maria, que oferece toda a
estrutura que precisamos. Estamos
usando também o estádio em Santa
Tereza para a realização de alguns
treinamentos”, esclareceu o empresário Rodrigo Reis Silva.
O CCR estreia no Paranaense no dia
28 de fevereiro, um domingo, contra o
Coritiba, no Couto Pereira, às 16h.
No ano passado, o clube terminou a
competição na nona colocação e se despediu da disputa ainda na primeira fase.

ASSESSORIA

Toledo foca nos treinos físicos e recebe reforços

Os trabalhos físicos continuam
intensos no Centro de Treinamentos do
Toledo Esporte Clube, visando à estreia
no Paranaense 2021.
A semana de treinamentos começou
com a realização da avaliação antropométrica dos atletas e segue nos próximos
dias o cronograma de trabalhos desenvolvidos pelo preparador Físico Thiago,
especialmente na academia. Todas as
atividades são acompanhadas de perto
pela comissão técnica. “Estamos iniciando
os trabalhos com foco total na preparação física dos atletas, que é de suma
importância para o nível da competição, e
depois vamos iniciar gradativamente e de
forma intercalada os treinos com bola”,
revela o treinador Volmir Israel.
A estreia do Porco no Estadual será

em casa, no dia 28 de fevereiro, contra
o Rio Branco. O jogo no Estádio 14 de
Dezembro está marcado para as 16h.
Nessa terça-feira (19), o Toledo
recebeu cinco reforços: o zagueiro João
Neto, de 24 anos, que jogou no Iguaçu;
o goleiro Felipe Gama, de 29 anos, que
já defendeu Batatais, Cruz Alta e Inter

de Limeira; o meia Pedrinho, 24 anos,
que vestiu a camisa de clubes como Bragantino e Figueirense; o meia Matheus
Motta, de 23 anos, que passou por Boca
Juniors Gibraltar, Flamengo-SP e Juventus- SP; o volante Davi Ferrari, 24 anos,
que jogou no KF Devolli, da Albânia, Inter
de Limeira e Fluminense.

ESPORTE
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do nosso processo de trabalho,
mas teremos um tempo bem adequado para desenvolver tudo que
pensamos para a equipe. Os
jogadores se encontram bem,
graças a Deus nenhum teste
positivo para covid-19 ou contundido, isso é impor tante para
seguir nossa preparação”.

DIVULGAÇÃO

Vacinado contra covid-19
Marquinhos Xavier, de 46 anos,
técnico da seleção brasileira de futsal,
recebeu a primeira dose da vacina
contra a covid-19 no início desta
semana. É que ele mora nos Emirados
Árabes Unidos, onde treina a
equipe do Sharjah Football Club.
A vacina chinesa Sinopharm começou a ser aplicada na população dos
Emirados Árabes Unidos na segunda
quinzena de dezembro de 2020.
As imunizações são agendadas e
acontecem em centros de vacinação
para pessoas com mais de 18 anos
e que apresentam bom estado de
saúde. O treinador brasileiro comemorou a imunização: “Fiz a minha
escolha porque acredito na ciência e
quero continuar acreditando. Estou
vivendo em um país sério, que está
buscando cuidar dos seus”.

Farb terá dois
atletas em Minas

Depois do Feliphe, anunciado já na
semana passada, agora é a vez do Kauê
Rocrigues Oliveira garantir sua ida para
as equipes de base do Uberlândia Vôlei.
O atleta também é revelado pelo projeto Farb/Cascavel, que realiza treinos
no Colégio Padre Carmelo Perrone
e é comandado pelo técnico Alceu
Bertaioli. “Minha expectativa é muito
grande. Espero que, em Uberlândia, eu
dê início à minha carreira profissional
no vôlei”, declarou o jogador de 1m73
de altura e que atua como líbero.
DIVULGAÇÃO

O elenco do Futebol Clube Cascavel iniciou a segunda semana da
pré-temporada 2021 para a disputa
do Campeonato Paranaense. Os
atletas se apresentaram no último
dia 13 e passaram por uma bateria
de exames clínicos e físicos.
Nesta segunda etapa de preparação para o Estadual, a equipe
comandada pelo técnico Tcheco e
seu auxiliar, Zé Luiz, inicia os trabalhos técnicos e táticos, aliados às
atividades focadas na preparação
física dos jogadores.
“A equipe já teve um contato
com bola em um treino físico técnico, onde foi possível identificar o
perfil de um grupo muito trabalhador. Vamos começar agora nessa
nova semana voltando as atenções
ainda para a parte física, mas elaborando atividades técnicas e táticas”, disse o técnico Tcheco.
Ele também comentou sobre
a expectativa para a segunda
semana de pré-temporada: “Temos
uma excelente estrutura e será
uma semana muito boa. É o início
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Inter pode assumir a ponta
Após sete rodadas “dominado”
pelo São Paulo, o Campeonato Brasileiro pode ter novo líder nesta
noite. O líder recebe o vice-líder
Internacional, a partir das 21h30,
e apenas um ponto separa os dois
times. Se vencer, o Inter assume a
ponta da tabela.
O Tricolor Paulista viu cair a vantagem que tinha de nove pontos
após ficar três jogos sem vencer,
e agora vê ameaçada a possibilidade de título. Para tentar afastar
a má fase, o técnico Fernando Diniz
vai acelerar o retorno do atacante
Luciano. Curiosamente, desde que
ele se lesionou, o time não conseguiu vencer.

O momento positivo é todo o
Internacional. Com seis vitórias
seguidas, o time chega para a
“decisão” com maiores possibilidades de assumir a liderança. O
técnico Abel Braga disse que o foco
é o confronto direto de hoje, sem
se preocupar com os sete jogadores que estão pendurados e podem
virar desfalques para a partida contra o Grêmio, no fim de semana.
“Estamos há dois jogos sem
levar cartão. O trabalho tem sido
no psicológico para que os jogadores não caiam nas armadilhas
deste momento. Tenho conversado
bastante com os jogadores sobre
isso”, relata Abel.

Grêmio e Galo fazem duelo pelo G-4

O confronto entre a melhor defesa e o melhor ataque do Brasileirão será a
partir das 19h15, na Arena, em Porto Alegre, valendo vaga no G-4.
São 24 gols sofridos pelo time gaúcho contra 59 gols marcados pelo Galo. O Tricolor tem 50 pontos e caiu para a sexta colocação com as vitórias de Palmeiras
e Flamengo, um e dois pontos à frente, respectivamente.
O retorno do zagueiro Geromel pode ser a novidade tricolor. O jogador está
passando por um processo de recuperação de lesão. Lucas Silva e Paulo
Miranda cumpriram suspensão e podem ser utilizados.

Campeão da Libertadores
vai pegar Tigres ou Ulsan
A Fifa realizou ontem, em sua
sede, em Zurique, na Suíça, o sorteio dos jogos do Mundial de Clubes, que será disputado no Catar.
O campeão da Copa Libertadores
vai disputar a semifinal no dia 7 de
fevereiro, diante do vencedor do confronto entre Tigres (campeão das
Américas Central e do Norte), do
México, e Ulsan Hyundai (campeão
da Ásia), da Coreia do Sul, jogo previsto para dia 4 de fevereiro.
Palmeiras e Santos vão decidir
qual será o representante sul-americano em jogo único, dia 30 de

janeiro, no Maracanã. O time alviverde vai em busca do segundo
título da Libertadores, enquanto o
alvinegro tenta a quarta conquista
para se tornar o clube brasileiro
com mais taças na competição.
A decisão do Mundial de Clubes
será no estádio Education City, em
Doha, no dia 11 de fevereiro. A
competição teve a desistência
do Auckland City, que alegou a
intenção de preser var as regras
de isolamento da Nova Zelândia
no combate à propagação do
novo coronavírus.

RICARDO DUARTE/INTER

ABEL Braga coloca o Inter no caminho do título
nacional
CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A
TIMES
1º São Paulo
2º Internacional
3º Atlético-MG
4º Flamengo
5º Palmeiras
6º Grêmio
7º Fluminense
8º Santos
9º Corinthians
10º Athletico-PR
11º Ceará
12º Bragantino
13º Atlético Go
14º Sport
15º Vasco
16º Fortaleza EC
17º Bahia
18º Goiás
19º Coritiba
20º Botafogo

P
57
56
53
52
51
50
46
45
42
39
39
38
36
32
32
32
29
26
25
23

17h
18h
19h15
20h30
21h30
21h30

J V E D GP GC SG
30 16 9 5 50 28 22
30 16 8 6 48 28 20
29 16 5 8 51 37 14
29 15 7 7 50 39 11
29 14 9 6 43 26 17
29 12 14 3 38 24 14
30 13 7 10 40 37 3
29 12 9 8 41 36 5
29 11 9 9 35 34 1
30 11 6 13 27 29 -2
30 10 9 11 41 41 0
30 9 11 10 39 36 3
30 8 12 10 27 36 -9
30 9 5 16 24 38 -14
29 8 8 13 29 40 -11
30 7 11 12 26 30 -4
29 8 5 16 35 51 -16
30 6 8 16 29 47 -18
30 6 7 17 23 39 -16
30 4 11 15 26 46 -20
31ª RODADA
20/01
Botafogo x Atlético-GO
Bahia x Athletico-PR
Grêmio x Atlético-MG
Coritiba x Fluminense
Bragantino x Vasco da Gama
São Paulo x Internacional

19h
19h
19h
21h

Flamengo
Fortaleza
Goiás
Corinthians

%
63
62
60
59
58
57
51
51
48
43
43
42
40
35
36
35
33
28
27
25

21/01
x Palmeiras
x Santos
x Ceará
x Sport

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

