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CASCAVEL

Vacinação
de idosos

Cascavel começou a vacinar contra
a covid-19 idosos com mais de 90
anos de idade. O grupo está sendo
imunizado no sistema drive-thru,
na Central de Vacinação, que fica
no Centro de Eventos. Para essa
etapa, foram disponibilizadas
1.190 doses. O que sobrar, será
usado a partir da próxima segunda
para a vacinação de pessoas com
mais de 80 anos.
l Pág. 5

Movimento na Agência do
Trabalhador cresce 110%
Com o fim do pagamento do auxílio emergencial e o retorno das aulas, mais que dobrou
a procura por emprego em Cascavel em janeiro se comparado a dezembro. Ainda assim,
sobram vagas. Isso porque a maioria dos candidatos quer escolher carga horária e até a
empresa em que pretende trabalhar.
l Pág. 7
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Vereadores chamam
deputados para discutir
pedágios e marginais

Após descobrir, na
semana passada, a discussão sobre a nova concessão
dos pedágios no Paraná
iniciada há mais de seis
meses, a Câmara de Vereadores aprovou ontem convite
para os deputados de Cascavel virem debater no plenário
sobre as novas praças.
Foram lidos na sessão de
ontem os ofícios que serão
encaminhados imediatamente aos deputados federais Fernando Giacobo, Hermes “Frangão” Parcianello e
Evandro Roman, e aos estaduais Gugu Bueno, Marcio
Pacheco, Professor Lemos
e Coronel Lee.
No documento assinado
pelo presidente da Casa,
vereador Alécio Espínola,
o conjunto dos vereadores
justifica o convite pelo fato
de que o assunto alcançou
grande repercussão e relevância para a população.
Foi sugerido a cada deputado que, se possível, compareça em um dia de sessão ordinária (segunda ou
terça-feira). Mas a escolha
da data fica a critério da disponibilidade do deputado,
mesmo que seja em outro
dia da semana.
Desde o segundo semestre do ano passado, entidades organizadas locais e
regionais acompanham com o
Ministério da Infraestrutura e
o governo estadual o modelo
de concessão das rodovias
que cor tam o Paraná. Os
contratos atuais se encerram em novembro deste
ano. A demanda sempre foi
pela licitação pela menor
tarifa, mas o governo federal
insiste em limitar em 17% os
descontos no leilão e levar o
desempate (se houver) para
a outorga onerosa, o que é
repudiado pelas entidades
civis organizadas.
MARGINAIS
A Câmara de Cascavel

aprovou requerimento encaminhado aos deputados
federais estaduais Gugu,
Pacheco, Lee e Lemos para
que tomem as providências cabíveis com o Dnit
(Depar tamento Nacional
da Infraestrutura de Transpor te), a concessionária
Ecocataratas e demais
órgãos públicos responsáveis para garantir que as
alterações no sentido das
marginais da BR-277 entre
o viaduto dos Bairros Guarujá e XIV de Novembro não
sejam concretizadas. As
marginais passaram a ter
sentido único de mão.
Autor do requerimento, o
vereador Sadi Kisiel (Podemos) explica que “os moradores do Bair ro XIV de
Novembro não concordam
com as alterações do sentido da via da marginal da
BR-277. Eles relatam que tal
mudança impactou negativamente na vida todos, uma
vez que em determinado
trecho da via, onde passou a
ser uma via de mão única, se
formam congestionamentos e
ocorrem acidentes”.
APELO FEDERAL
Já o vereador Alécio Espínola, presidente da Câmara,
usou a tribuna ontem para
defender o Requerimento
27/2021, endereçado ao presidente da Câmara dos Deputados, Ar thur Lira. O documento pede para que seja
inserido na pauta de votação,
em caráter de urgência, o Projeto de Lei 1.614, de 2019,
que altera o Código Penal e
visa aumentar a pena a quem
não presta socorro em acidente. Ele lembrou o recente
acidente em Cascavel, na
BR-467, em que muitas pessoas filmaram o pai tentando
salvar o filho, preso na cabine
incendiada, sem que ninguém
lhe prestasse qualquer auxílio. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
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Cascavel é destaque nacional

A melhor cidade brasileira para se viver é paranaense. A
constatação foi apontada no ranking divulgado nessa terça
pela consultoria Macroplan, que avalia as 100 maiores cidades
brasileiras dentro do Índice de Desafios da Gestão Municipal. Ao
todo, seis municípios paranaenses figuram no ranking, inclusive
Cascavel. Maringá ocupa a primeira colocação da lista e Curitiba é
a melhor capital brasileira para se viver, sétima no ranking geral. Já
Cascavel aparece em 11º lugar.

Faíscas

O ex-líder de Governo Romulo
Quintino soltou faísca no
fim da sessão de ontem, na
Câmara. Sem citar o nome do
prefeito Leonaldo Paranhos,
criticou a canetada que
revogou a designação de
15 guardas municipais que
ocupavam a função de inspetor
na corporação. Segundo o
prefeito, a medida foi tomada
após denúncias de supostos
desvios de conduta por parte
de guardas municipais durante
abordagens. Além disso, o
prefeito solicitou que a Casa
Civil interfira em 35 processos
que estão em andamento na
Corregedoria. Paranhos vai
pedir autorização à Câmara
para afastar o quadro da
Corregedoria.

Desabafo?

“O que me causa preocupação
que, em uma canetada só, o
prefeito ‘exonerou’ todos os
inspetores e todo o comando
da Guarda Municipal. Porque
ainda não foi feito todo
processo de investigação. E
me causa preocupação porque
não foi exonerado o secretário
Volmei, competente, mas se
tinha alguém a ser exonerado,
era ele”, reclamou Romulo.

Cobranças

Também reclamou de
“promete-se e não

cumpre-se”, em relação a
compromissos que ele teria
assumido com zeladores ano
passado, e retomou as críticas
às exonerações: “Falar sobre
a exoneração da servidora
da saúde no caso do furafila da vacina do corona. É
outra situação. Exonerada
pelo estômago. Exonera pelo
estômago, não faz o devido
processo legal, e agora tem que
passar o vexame de recontratar
a servidora porque não deu
oportunidade dela se defender”,
disse, também defendendo que,
nesse caso, quem devia sair era
o secretário de Saúde, Thiago
Stefanello. E finalizou seus
recados ao prédio do outro lado
da rua lendo Provérbios 31.

Carnaval

Como Cascavel resolveu folgar
no Carnaval, ao contrário do
governo do Estado que cancelou
o feriadão, a Câmara adiou as
sessões para quarta e quinta,
às 14h.

Quem é

A nomeação da advogada e
empresária Hivonete Solano
Lima de Carvalho Picolli na
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Cascavel foi
anunciada ontem de manhã
pelo prefeito Leonaldo
Paranhos. Ela era pré-candidata
a prefeita pelo MDB nas eleições
do ano passado, mas abriu mão
para apoiar o Paranhos.

Será?

O EPC, da Catve, especulou ontem que Luiz Bulgarelli estaria
de saída da Cultura para a volta de Luiz Ernesto Meyer Pereira,
que foi secretário por aqui lá pelos idos de muito tempo atrás,
no Governo Salazar Barreiros. O que soa estranho é que, hoje,
Luiz Ernesto é diretor-geral da Bienal Internacional de Arte
Contemporânea de Curitiba.
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Esporte e Cultura voltarão
a ter secretarias exclusivas
As Secretarias de Cultura e
Esporte e de Política sobre Drogas
e Proteção à Comunidade de Cascavel devem passar por mudanças.
A intenção do prefeito Leonaldo
Paranhos é desmembrar as pastas.
A Secesp (Secretaria de Esporte
e Cultura) foi unificada em 2017
por Paranhos e hoje é comandada
pelo secretário Ricardo Bulgarelli.
De acordo com projeto enviado
à Câmara, elas voltando a ser
como antes, independentes:

Secretaria de Cultura e Secretaria
de Espor te e Lazer.
Outra mudança envolve a
Secretaria de Política sobre Drogas e Proteção à Comunidade,
comandada por Antônio Volmei
dos Santos. A ideia é dividir a
pasta em duas: Secretaria de
Segurança Pública e Proteção à
Comunidade e Secretaria Especial de Política Sobre Drogas.
De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão,

SECOM

1ª Escola de Governo do ano
apresenta ações da Semdec

A primeira Escola de Governo de
2021, realizada ontem no auditório da
Prefeitura de Cascavel, detalhou as ações
desenvolvidas pela Semdec (Secretaria
de Desenvolvimento Econômico) para o
enfrentamento à pandemia da covid-19 e
os desafios da pasta para 2021, com foco
na retomada econômica.
O evento também foi marcado pela
troca de titular da pasta. A advogada e
empresária Hivonete Piccoli assumiu o
lugar de Alcione Gomes, que respondia
interinamente pela Semdec e agora irá se
dedicar à Fundetec.
A Escola de Governo é uma ferramenta criada pelo prefeito Leonaldo

Paranhos para que todas as secretarias
tenham conhecimento das ações desenvolvidas pelo Município. A próxima Escola
será nesta sexta (12), comanda pelo secretário de Saúde, Thiago Stefanello.
“Aqui [na escola de governo] a gente traz
os problemas, os desafios e apresenta depois
aquilo que foi resolvido. É uma maneira de
prestar contas daquilo que precisamos fazer,
uma agenda que nós temos daquilo que a
gente sonha, do que a gente precisa e daquilo
que é realizado”, disse o prefeito.
Alcione Gomes destacou os números
obtidos no ano passado, como destaque na geração de emprego, obtendo o
melhor saldo dos últimos seis anos.

Edson Zorek, a divisão vai possibilitar trabalhos mais direcionados e de maneira mais eficiente,
separando as ações de combate
às drogas, com repressão, das
ações de recuperação.
O projeto solicitando as alterações foi encaminhado à Câmara
de Vereadores e, assim que aprovado, Cascavel passa de 13 para
15 secretarias.

Paranhos recebe
presidente do Conselho
de Arquitetura
do Paraná

O prefeito de Cascavel, Leonaldo
Paranhos, recebeu na segunda um
grupo de arquitetos liderados pelo
presidente do CAU/PR (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Paraná),
Milton Carlos Zanelatto Gonçalves.
Durante o encontro, o prefeito apresentou um breve balanço do planejamento das ações em andamento e
disse querer trabalhar em sintonia
com o Conselho, como sempre tem
feito com as demais entidades classistas. “Nenhum prefeito tem a capacidade de governar uma cidade, como
Cascavel, sozinho”, afirmou Paranhos.
A vinda de Milton coincide com um
movimento organizado pelo NAU
(Núcleo de Arquitetura e Urbanismo),
a Aeac (Associação dos Engenheiros
e Arquitetos de Cascavel) e do grupo
#arquitetosdecascavel, que querem
que o Município adote, nas licitações
envolvendo arquitetura e engenharia, o
quesito qualidade, e não apenas menor
preço. Em carta entregue ao prefeito,
eles citam o memorial das vítimas de
covid-19, recentemente anunciado, e o
território verde, cujos projetos teriam
sido doados ao Município, mas que
“não respondem aos anseios da sociedade”. A sugestão dos profissionais é
a criação de concursos para escolha de
projetos dessa natureza, com envolvimento da sociedade.
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Cascavel vacina idosos
acima de 90 anos até sexta

Cascavel começou ontem (9) a
vacinar idosos com mais de 90 anos
de idade contra a covid-19. Ao longo
da semana, o grupo será imunizado no
sistema drive-thru, na Central de Vacinação, que fica no Centro de Eventos.
Os vacinadores atuam em quatro cabines de drive-thrus das 8h às
17h. O prazo para esse grupo termina nesta sexta-feira (12).
As equipes da Secretaria Municipal
de Saúde recomendam que o idoso não
vá dirigindo até a Central de Vacinação
para dar mais agilidade ao processo.
Para receber a dose, basta apresentar comprovante de identificação
com foto que comprove a idade (RG,
CNH ou Carteira Profissional) e comprovante de residência. Para essa
etapa, foram disponibilizadas 1.190
doses. O que sobrar, será usado a partir da próxima segunda para a vacinação de pessoas com mais de 80 anos.
Até ontem, Cascavel tinha recebido 13.581 doses (Coronavac/
Sinovac) em três remessas enviadas
pela Secretaria de Saúde do Paraná.
ÁREA RURAL
A Secretaria de Saúde informa
que os idosos com mais de 90
anos moradores da área rural serão

VANDERLEI FARIA

imunizados em casa ou na UBS da
região em que vivem.
Ser vidores das unidades de
saúde de Juvinópolis, São João,
São Francisco, Rio do Salto, Sede
Alvorada, Espigão Azul, Navegantes,
Santa Barbara e São Salvador vão
percorrer as residências onde estão
os pacientes desse grupo prioritário
e farão uma busca ativa para que
todos sejam imunizados.
GRUPO
Trabalhadores das clínicas e
consultórios também estão sendo

vacinados nesta fase que termina
na sexta-feira (12). Eles pertencem
ao grupo prioritário escalonado na
primeira fase.
Os profissionais precisam comprovar
vínculo de trabalho, mediante a apresentação de Carteira de trabalho, holerite,
contrato social ou comprovante de
recolhimento de imposto sobre serviço
de qualquer natureza - ISSQN.
A secretaria informa que nenhum
cidadão deve procurar os serviços
de saúde em busca da vacina. Todos
os vacinados serão convocados, de
acordo com o calendário de vacinação.
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Meio Ambiente discute novo
modelo de coleta de lixo
O secretário do Meio Ambiente,
Nei Haveroth, conduziu ontem a
primeira reunião técnica do ano
de 2021 da Comissão de Estudo
e Elaboração de Modelo de Seleção para projetos do novo sistema
de desenvolvimento sustentável e
gestão dos resíduos em Cascavel.
A comissão é formada por membros do Ministério Público, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, da Fundetec, da Unioeste, do IAI (Instituto
Água e Terra), da Procuradoria Jurídica
do Município, da Itaipu e da Associação dos Jornalistas de Cascavel.

O grupo foi formado em 2020
com a proposta de debater e apresentar soluções que nortearão o novo
modelo de gestão de coleta doméstica e seletiva para o Município. A
relação contratual com a empresa OT
Ambiental - hoje responsável pelos
serviços de coleta, podas, retiradas
de árvores, varrição e limpeza - está
no último ano de vigência.
No encontro de ontem, os participantes deliberaram pela elaboração de um documento que conterá
os itens essenciais para o próximo
processo licitatório. O objetivo é reunir todas as sugestões para serem

debatidas e que, por conseguinte,
auxiliará na elaboração do novo edital de licitação para a coleta de lixo.
“A proposta é que o novo edital
enfatize a coleta de modo sustentável, ou seja, que haja um trabalho não só de recolhimento de
lixo doméstico, mas também de
seleção dos resíduos quanto ao
seu destino final. Dessa forma, os
materiais recicláveis, orgânicos,
volumosos sejam abrigados para
geração de energia limpa, compostagem para adubo, aliado ao trabalho de fortalecimento da Educação
Ambiental”, destacou Nei Haveroth.

Setor de Endemias faz ação de conscientização contra a dengue
A Secretaria de Saúde de Cascavel inicia nesta quarta-feira (10) uma
série de atividades lúdicas para conscientizar sobre os cuidados e responsabilidade que todos devem ter para
evitar a proliferação do mosquito da
dengue, o Aedes aegypti.
Agentes de endemias estarão vestidos de “mosquito da morte”, uma
forma diferente e divertida de chamar
a atenção sobre o problema e alertar
as pessoas para que promovam constantemente a limpeza dos quintais.
A ação começa às 10h, em frente à

UPA Brasília, e seguirá em locais públicos com circulação de pessoas como
a região central da cidade, as UPAs, as
unidades de saúde, feiras e o Lago Municipal de Cascavel. Além desta quarta, as
ações seguem nos dias 12, 17, 19, 21,
22, 24 e 26 de fevereiro.
AEDES AEGYPTI
Fique atento! Após as chuvas e
por falta de cuidados com as residências e os terrenos baldios, o
mosquito da dengue está circulando
com mais frequência. As atenções

precisam ser aumentadas.
A secretaria orienta que é hora de
todos fazerem o dever de casa e, pelo
menos uma vez na semana, vistoriar o
quintal, eliminando quaisquer objetos
que possam acumular água e ser um
possível criadouro do mosquito Aedes
aegypti. A situação pode piorar e o
mosquito circular acompanhado.
Cascavel totaliza 79 casos da
doença no período epidemiológico que teve início em agosto de
2020. O Município não tem casos
de chikungunya e zika.
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Movimento na Agência do
Trabalhador cresce 110%
Depois de um 2020 marcado
por isolamento social, benefícios do
governo e restrições, muitas pessoas agora querem voltar ao mercado de trabalho. De acordo com
a gerente da Agência do Trabalhador de Cascavel, Marlene Crivelari,
o fluxo de candidatos mais do que
dobrou do ano passado até agora.
“Os candidatos voltaram a procurar
pelas vagas. A demanda aumentou
muito e todos os dias, especialmente no período da manhã, estamos funcionando com a agência
cheia. Obedecemos os limites de
distanciamento, então deixamos
25 pessoas na parte de dentro e o
restante espera do lado de fora, mas
temos conseguido atender a todos”.
No ano passado, para se ter
uma ideia, de janeiro a março, a
Agência do Trabalhador de Cascavel recebia até 200 pessoas por
dia. A unidade ficou fechada por
causa da pandemia, realizando
apenas serviços on-line e por telefone, e retomou atendimento presencial dia 1º de junho. De então,

até novembro, foram feitos, em Veneza. Sozinha, cuida de quatro
média, cerca de 70 atendimentos filhos. Recebe o Bolsa Família e
presenciais diários. “A queda na ano passado sobreviveu durante
procura pelas vagas foi tão grande a pandemia com a ajuda do auxíque realizamos campanhas nas lio emergencial. “Recebi todos os
ruas procurando candidatos, abor- meses, mas, em janeiro, não condando pessoas que estavam nas segui sacar porque tive problema
com meu cartão, que está desatuafilas da Caixa”, lembra Marlene.
A situação começou a mudar lizado. O valor também é menor do
há pouco mais de um mês. “Em que a gente recebia na pandemia.
dezembro, o fluxo de candida- Vou ter que deixar as crianças com
minha mãe e protos começou a
Com o fim dos auxílios curar emprego na
aumentar e chegou a mais de emergenciais e retorno às área de limpeza,
auxiliar de
100 pessoas por
aulas, candidatos voltam ou
cozinha, porque
dia. Totalizamos o
a procurar emprego
não posso contar
mês com 2.406
só com o Bolsa
atendimentos. Já
em janeiro deste ano, o número Família. Recebi também ajuda
passou para 5.071, uma média das pessoas”, conta Silmara.
Outro fator é o retorno das
de mais de 230 atendimentos por
aulas. Muitos pais precisavam ficar
dia”, compara Marlene.
em casa para cuidar dos filhos,
FIM DO AUXÍLIO
que não estavam indo para a
Um dos motivos para a pro- escola e que, agora, com a retocura é o fim do Auxílio Emergen- mada das aulas presenciais,
cial. Foi o caso da Silmara Veiga mesmo que de maneira parcial,
dos Santos, que mora no Jardim podem voltar a trabalhar fora.

Vagas disponíveis X candidatos exigentes
Assim como foi aconteceu no
ano passado, não faltam vagas nas
Agências do Trabalhador em todo o
do Paraná, inclusive em Cascavel.
Em janeiro, o número de oportunidades variava de 756 a 803 por
semana. O número de empregos
disponíveis chegou a 850 na primeira semana deste mês.
Maior procura por empregos,
vagas aber tas e, mesmo assim,
muitas demoram para serem preenchidas. Neste ano, só metade das
vagas foi ocupada. O motivo é a
exigência de candidatos.
“As pessoas procuram a agência porque querem trabalhar, mas
o candidato quer escolher a carga

horária, o salário e muitas vezes até
a empresa que quer atuar, por isso,
acabam se acumulando as oportunidades nas funções mais braçais em
indústrias, cooperativas...”, conta a
gerente Marlene Crivelari.
Manutenção predial, carpinteiro, operador de empilhadeira e
de máquinas fixas estão entre as
ofertas disponíveis que sobram.
Segundo a supervisora da agência em Cascavel, Adriana Souza,
existem muitas vagas para a linha
de produção e em frigoríficos de
Cascavel e região que são rejeitadas. “Isso acontece porque muitas
empresas de Cascavel e da região
estão em processo de retomada e

de expansão, precisando ampliar
o número de trabalhadores, então
a oferta é grande. Existe também
uma alta rotatividade de funcionários, mas muitas dessas oportunidades são descartadas pelo candidato e dificulta o preenchimento
dessas vagas”, explica Adriana.
De janeiro a novembro do ano
passado, 4.027 pessoas se inscreveram em busca de emprego na
Agência do Trabalhador de Cascavel.
Foram intermediadas 8.688 vagas
e 17.016 candidatos foram encaminhados, mas apenas 3.030 foram
recolocados no mercado de trabalho.

n Reportagem: Patrícia Cabral
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Com restrições e valores mais altos, transporte escolar volta às atividades
Após praticamente um ano parados por conta da pandemia do novo
coronavírus, os veículos do transporte escolar se preparam para voltar a
rodar. A Transitar (Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania) já concluiu a vistoria e habilitou 113 veículos: 31 que fazem o
transporte escolar rural e 82 que
atuam na área urbana. Mas quem
não garantiu os contratos ano passado, agora está tendo uma surpresa na hora de negociar os valores.
O encarregado do Setor de Transportes Alternativos da Transitar,
Claudinei Andrade, lembra que essa
autorização é semestral e vale até
31 de julho. “É importante verificar
os dados antes de contratar um
serviço. Para este semestre, por
exemplo, deve estar visível no canto
direito superior do para-brisa o selo
informando o ano ‘2021’ com o número 1 [referente à primeira vistoria].
No segundo semestre, nova inspeção
será convocada”, explica Claudinei.
Com o selo garantido, é hora de
voltar ao trabalho. Após os prejuízos
devido à suspensão e a cancelamentos de contratos, os empresários que atuam no ramo começam
2021 com mais otimismo, mas ainda preveem muitas dificuldades.
De acordo com o presidente do
Sinesca (Sindicato das Empresas
de Transporte Escolar Rodoviário
Municipal e Intermunicipal de Cascavel), Félix dos Santos, responsável pelo Transporte Tio Jairo, dos
105 veículos que fazem parte do
sindicato, pouco mais 80 voltarão
a trabalhar. “Nosso setor considera esse retorno um dos primeiros
passos mais concretos para nossa reestruturação. Este ano será
apenas de sobrevivência. Não teremos lucros e muito menos vamos

n Reportagem: Patrícia Cabral

conseguir recuperar os prejuízos
do ano passado”, comenta.
Muitos proprietários de vans
ainda tentam resolver pendências
de 2020. Roseane Matias ficou
com duas vans paradas na garagem. “Eu me vi sem renda, sem
auxílio, com parcelas de uma das
vans para quitar. Tive que continuar
realizando os pagamentos de duas
monitoras, mesmo que reduzidos.
Os impostos não deixaram de ser
cobrados. Sem citar os gastos

com minha casa, minha família...
O que aliviou foi um dinheiro que
eu tinha guardado, que foi usado”.
A professora aposentada trabalha com transporte escolar desde
que deixou as salas de aulas há
oito anos. Ele fala sobre a compreensão dos clientes. “Minha sorte foi
contar com o bom senso de alguns
pais que pagaram parte das mensalidades por alguns meses, mas esses valores vão ter que ser abatidos
nos contratos deste ano”, explica.

Procura pelo serviço já começou
a aumentar; os valores também

A procura pelo transporte já começou principalmente por alunos de escolas
particulares, onde as aulas já começaram de maneira presencial e, como os pais
deixaram o home office para retornar às atividades nas empresas, o serviço tem
sido bastante solicitado. Segundo o presidente do Sinesca, Félix dos Santos, a
procura segue de forma gradativa. “Primeiro tivemos a procura dos alunos de
ensino superior que estudam à noite. Quase 100% dos passageiros já retornaram. Agora, a demanda está maior para alunos das escolas particulares. Os pais
dos alunos da rede pública ainda não sabem exatamente como serão as aulas,
então aguardam para contratar o serviço”, explica Feliz.
O entendimento com o proprietário da empresa durante a pandemia fez com que a médica Margarete Silva de Godoy permanecesse com o serviço para este ano. “Meus filhos
já iam para a escola de van. Estão com 9 e 12 anos. Moramos no Bairro Country e eles
estudam no Centro. Ano passado, devido à pandemia, conseguimos um acordo com a
empresa, suspendemos o contrato e reativamos agora, sem reajuste no valor”.
O retorno do ano letivo no sistema híbrido fez surgir uma nova opção para a nutricionista Lúcia Maria Petrokski fechar o contrato com a empresa. “Na escola do
meu filho, as aulas serão presenciais duas vezes por semana. Nos outros dias, ele
continua fazendo as atividades de casa, devido ao sistema escalonado. Trabalho em
horário comercial e, por isso, precisei contratar a van. Fiz um contrato de janeiro a
abril, pagando metade da mensalidade. A partir de maio, começo a pagar o valor
integral. Foi uma conversa franca com o proprietário, que entendeu nossa demanda
e, em contrapartida, a gente sabe que essa retomada é importante para eles, pois
sofreram muito ano passado com a pandemia. Tudo é conversado”, explica.
Mas a história tem sido diferente para os novos contratantes. Foi o que aconteceu com a dona de casa Maria Ester Oliveira. “Pesquisamos ano passado e
cobraram R$ 180 para levar meu filho do Bairro São Cristóvão para o Centro.
Este ano, os valores repassados variam de R$ 250 a R$ 300. Não fechei. Vou ter
que mudar a logística da casa e levá-lo eu mesma por enquanto”.
Os empresários afirmam que fatores como alta do combustível e a necessidade de
readaptação nas atividades, como a exigência na redução do número de alunos por
veículo devido ao distanciamento social, não estão sendo repassados para o consumidor. “Cada empresa tem sua própria maneira de negociar o valor do serviço. Ano
passado, o aumento no valor de diesel chegou a quase 20% e os motoristas não estão conseguindo repassar isso para o contratante. Vamos supor que atue na região
norte. Os endereços são muito próximos, o veículo vai andar menos e o motorista
vai fazer um preço menor. Nas escolas particulares, do centro por exemplo até os
horários são diferenciados e o serviço passa a ser quase que exclusivo por isso tende
a ser mais caro”, argumentou Felix, do Transporte Tio Jairo.

Está na hora de atualizar o cartão-estudante

Com a gradativa volta às aulas
presenciais, estudantes dos diferentes graus de ensino devem atualizar
o cartão que garante o meio-passe
no transporte coletivo urbano. E o
primeiro passo para ter o benefício
liberado é renovar o cadastro semestral na ValeSim, empresa responsável pelo sistema de bilhetagem eletrônica em Cascavel.
De acordo com a gerente da Divisão de Transporte da Transitar,
Larissa Boeing, o maior volume de
utilizações de passagens, historicamente, fica por conta do público universitário, normalmente
no período noturno. E, como o calendário divulgado pelas faculdades está previsto para o início de
março, os estudantes não devem
deixar para a última hora.
“Uma facilidade é a vantagem de
renovar o cartão via internet, pelo
site da ValeSim. Basta ter a documentação em mãos que o estudante
pode atualizar os dados rapidamente, evitando aglomerações”, explica,
lembrando que essa é maneira mais
rápida e, hoje, mais indicada diante
do momento pandêmico.
Pelo site, basta acessar o endereço www.estudante.valesim.com.
br. O aluno faz um cadastro para ter
login e senha. Depois disso, consegue fazer a atualização semestral
anexando foto atualizada e declaração de matrícula.
“No caso do primeiro cadastro,
também pode ser feito pelo site,
anexando os documentos digitalizados e, depois, comparecendo na
ValeSim só para retirar o cartão”,
explica o gestor Alan Tambelli Carneiro, da ValeSim.
Segundo ele, grande par te dos
universitários já está aderindo a
essa modalidade. “As escolas
também estão nos passando listagens dos alunos e estamos fazendo a atualização por esse relató-

rio, o que agiliza a emissão”.

PRESENCIAL
Outra possibilidade é fazer a renovação ou a emissão da primeira via
pessoalmente, na ValeSim, que fica
à Rua Duque de Caxias, 770. É preciso comparecer com a Declaração de
Matrícula e o cartão-estudante; o estudante deverá ir pessoalmente para
atualizar a foto no sistema.
“Atualmente, o fluxo ainda está
baixo, por isso ainda não é necessário agendar; estamos com atendimento normal, com retirada de
senha por ordem de chegada. Contudo, caso o movimento aumente,
para evitar aglomeração, adotaremos o agendamento”, adianta
Alan, orientando que é impor tante

utilizar o site, “que é prático, rápido e seguro para todos”.
SEM CUSTOS
A atualização cadastral é gratuita e visa apenas à renovação
de dados para garantir o benefício
do meio-passe, com a validade da
matrícula no sistema.
O único atendimento que gera
custo ao aluno é a emissão de
segunda (terceira e demais) vias
de car tões.
MAIS INFORMAÇÕES
Outras informações podem ser
obtidas na ValeSim, pelo número
(45) 3036-3738. A documentação
completa pode ser consultada no
site da ValeSim (valesim.com.br).
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Larissa Boeing, o maior volume de
utilizações de passagens, historicamente, fica por conta do público universitário, normalmente
no período noturno. E, como o calendário divulgado pelas faculdades está previsto para o início de
março, os estudantes não devem
deixar para a última hora.
“Uma facilidade é a vantagem de
renovar o cartão via internet, pelo
site da ValeSim. Basta ter a documentação em mãos que o estudante
pode atualizar os dados rapidamente, evitando aglomerações”, explica,
lembrando que essa é maneira mais
rápida e, hoje, mais indicada diante
do momento pandêmico.
Pelo site, basta acessar o endereço www.estudante.valesim.com.
br. O aluno faz um cadastro para ter
login e senha. Depois disso, consegue fazer a atualização semestral
anexando foto atualizada e declaração de matrícula.
“No caso do primeiro cadastro,
também pode ser feito pelo site,
anexando os documentos digitalizados e, depois, comparecendo na
ValeSim só para retirar o cartão”,
explica o gestor Alan Tambelli Carneiro, da ValeSim.
Segundo ele, grande par te dos
universitários já está aderindo a
essa modalidade. “As escolas
também estão nos passando listagens dos alunos e estamos fazendo a atualização por esse relató-

rio, o que agiliza a emissão”.

PRESENCIAL
Outra possibilidade é fazer a renovação ou a emissão da primeira via
pessoalmente, na ValeSim, que fica
à Rua Duque de Caxias, 770. É preciso comparecer com a Declaração de
Matrícula e o cartão-estudante; o estudante deverá ir pessoalmente para
atualizar a foto no sistema.
“Atualmente, o fluxo ainda está
baixo, por isso ainda não é necessário agendar; estamos com atendimento normal, com retirada de
senha por ordem de chegada. Contudo, caso o movimento aumente,
para evitar aglomeração, adotaremos o agendamento”, adianta
Alan, orientando que é impor tante

utilizar o site, “que é prático, rápido e seguro para todos”.
SEM CUSTOS
A atualização cadastral é gratuita e visa apenas à renovação
de dados para garantir o benefício
do meio-passe, com a validade da
matrícula no sistema.
O único atendimento que gera
custo ao aluno é a emissão de
segunda (terceira e demais) vias
de car tões.
MAIS INFORMAÇÕES
Outras informações podem ser
obtidas na ValeSim, pelo número
(45) 3036-3738. A documentação
completa pode ser consultada no
site da ValeSim (valesim.com.br).
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Está aberto edital para exposições
temporárias em 2021 em Cascavel

A Secretaria Municipal de Cultura
e Esportes de Cascavel abriu o edital
para uso dos Espaços Públicos para
Exposições Temporárias em 2021.
O projeto visa difundir e fomentar
a produção artística cascavelense e de
artistas de outras cidades.
As inscrições são gratuitas e
devem ser feitas on-line, conforme
instruções no edital até 9 de março.
Serão aceitos trabalhos nas diferentes linguagens das Artes Visuais
(pintura, escultura e pesquisas tridimensionais, gravura, desenho,
técnica mista, instalações, performances, ilustrações, fotografia,
videoarte e novas linguagens contemporâneas e seus híbridos).
Podem participar do processo de
seleção artistas, grupo de artistas
(coletivos), curadores, colecionadores, instituições públicas, instituições
privadas sem fins lucrativos.
Trabalhos nacionais e estrangeiras
podem fazer inscrição.

Inscrições para Prêmio Sesc de Literatura
continuam abertas até dia 19 de fevereiro
teratura, um dos mais importantes do
País e consagrado na distinção de escritores inéditos, seguem abertas até 19 de
fevereiro.
Obras ainda não publicadas podem
ser inscritas nas categorias Romance e
Conto. Os interessados devem concluir
o processo de inscrição, que é gratuito
e on-line, pelo site. O regulamento completo pode ser acessado em www.sesc.
com.br/premiosesc.
Ao oferecer oportunidades aos novos
escritores, o Prêmio Sesc de Literatura
impulsiona a renovação no panorama literário brasileiro e enriquece a cultura nacional.
Os vencedores têm suas obras publicadas e
distribuídas pela editora Record, com tiragem inicial de 2 mil exemplares.
Desde a sua criação, em 2003, mais
de 16 mil livros foram inscritos e 31 novos
autores foram revelados.

A parceria com a editora Record contribui para a credibilidade e a visibilidade
do projeto, pois insere os livros na cadeia
produtiva do mercado livreiro. “Vamos
para mais um ano. Agora a 18ª edição.
Apesar de estarmos ainda na pandemia,
seguimos fortes com todo o processo e
planejamento para revelar novos escritores. A premiação foi criada em 2003 e se
consolidou como a principal do País para
autores iniciantes. No ano passado, foram
inscritos 1.358 livros, sendo 692 romances
e 666 contos” explica o analista de Literatura do Departamento Nacional do Sesc,
Henrique Rodrigues.
O processo de curadoria e seleção das
obras é criterioso e democrático. Os livros
são inscritos pela internet, gratuitamente,
protegidos por pseudônimos. Isso impede
que os avaliadores reconheçam os reais
autores, evitando qualquer favorecimento.

Os romances e os contos são avaliados por
escritores profissionais renomados, que
selecionam as obras vencedoras pelo critério da qualidade literária.
VENCEDORES 2020
No ano passado, os vencedores foram
Caê Guimarães, do Espírito Santo, na
categoria Romance, por “Encontro você
no oitavo round”, e Tônio Caetano, do
Rio Grande do Sul, na categoria Conto,
por “Terra nos Cabelos”, reafirmando o
aspecto de diversidade do projeto em
descobrir talentos de todo o País.
Em 17 anos de prêmio, diversos autores foram descobertos e se consolidaram
na literatura nacional, graças ao incentivo
da instituição, entre eles Juliana Leite,
Rafael Gallo, Luisa Geisler, André de Leones, Franklin Carvalho, Sheyla Smanioto e
Lucia Bettencourt.
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horóscopo

(?) Gore,
político
Marcação
na agenda

Rápido,
em inglês

Sagitário 22/11 a 22/12

Ser generoso demais pode levar a algumas despesas
imprudentes, não exagere. As pessoas vão ficar com
ciúmes de sua boa forma hoje. Não trabalhe tanto. Não
se leve tudo ao pé da letra.

Capricórnio 22/12 a 20/01

Você está mais impulsivo do que o habitual. Evite esportes radicais e discussões tempestuosas. Porém estará mais à vontade
consigo mesmo e vai ser melhor em ouvir as suas necessidades.
Precisa beber mais líquidos e ter uma dieta mais leve.

Aquário 21/01 a 19/02

Você vai receber uma boa notícia. Então, abra o seu
e-mail sem se preocupar! Não aceite as coisas tão facilmente. Você vai se sentir melhor se fizer um esforço com
você mesmo. Vá mais devagar.

Peixes 20/02 a 20/03

Você está pronto para perdoar e esquecer o passado faça
isso sem arrependimentos! Sua disposição meditativa está
pedindo que você, com razão, tire um tempo para relaxar
enquanto persegue os seus pensamentos mais profundos.

Minoria
dominante
na sociedade

Pássaro
canoro
Iguaria
mineira

Ligação
Ângulo
saliente
de móveis

Material
que liga
peças
metálicas

O azul da
Bandeira
Nacional
Otomanas
Zombaria
feita ao
telefone
Auxiliar,
em inglês

Local de
venda de
carnes e
frangos

Fêmea de
mamífero
que hiberna
no inverno

Elemento do hormônio
tireoidiano (Fisiol.)
Atrevidos;
provocadores

BANCO

"La Vie
(?) Rose",
sucesso
de Piaf
Othon Bastos, ator
Prisioneiro

3/aid. 4/fast — trim. 6/cativo. 8/caroteno.

Escorpião 23/10 a 21/11

Seu otimismo e amor à vida fazem com que você seja
mais atraente. O sucesso em seus relacionamentos está
à vista! Estar em forma é uma coisa, se manter em forma
é outra. Sua perseverança vai começar a dar frutos hoje.

Formato
da parte
sinuosa
da pista

Local de
prática do
"rafting"
Botequim

Escritor
de "Clara
dos
Anjos"
Número de
cilindradas
de carros
populares
Graus de
avaliação
no boletim
escolar

Libra 23/09 a 22/10

Um sentimento de nostalgia está bloqueando o seu caminho. Isso está realmente mascarando seu medo de ter um
maior compromisso. Saia da sua concha e se abra para
os outros. Sentimentos negativos devem ser superados.

Recolha
um a um
Aparar,
em inglês

Tempero
mais
usado no
mundo

32

Solução

C
O
N
D
O
M
I
N
O

Virgem 23/08 a 22/09

Seu relacionamento com seus amigos vai fazer você
se sentir no topo do mundo. Esqueça as preocupações
cotidianas! Você sente que algo está faltando e seu corpo
está tentando preencher a lacuna. Vá devagar com os
doces.

Esferográfica,
tinteiro e
hidrocor
(?) Hermanos,
banda
brasileira

P
D O R
C O
C A TE
A
S
R E TO
O
S
T E VI
E L O
N I L
O T E
E N
A
T
I V O
D O S

Leão 22/07 a 22/08

A relativa calma, hoje, é favorável para fazer uma revisão global. Concentre-se no essencial. Suas obrigações
parecem cansativas, então tente encontrar um momento
de solidão para recuperar a sua calma interior.

Pigmento
do tomate
(Quím.)

V A
A S
L
A T
D
A R
R I
E M
S
A
T R
U E
R S
A T
S A

Câncer 21/06 a 21/07

Você vai querer ignorar a logística e os aspectos práticos de
algumas coisas hoje, não é hora de enfrentá-los. Precisa estar
em paz com o seu parceiro, um obstáculo que você precisa atravessar dentro de si mesmo, onde o passado volta à superfície.

Ações típicas dos
"black blocks"
Pavilhão do Parque
do Ibirapuera

C

Assuntos jurídicos ou normas serão muito importantes
hoje. Você pode usar seus talentos criativos para resolver
alguns problemas práticos. Seu fígado vai precisar de um
pouco de desintoxicação.

© Revistas COQUETEL

Governador (?), Carta do
cidade de baralho
Minas

Maria (?),
cantora
do CD "Redescobrir"

R
T I
E T
A
S
A B
L
B
T A
U R
T
U G
U
O
B U

Gêmeos 21/05 a 20/06

Morador de prédios
Possível causa de
hipertensão e
diabetes em adultos
O líder
que incentiva os empregados

S
O
L
D
A

Touro 21/04 a 20/05

Você vai surpreender as pessoas em torno de você com
sua ousadia para alcançar seus objetivos. As boas relações em torno de você são a razão do seu bem-estar
interior. A amizade aquece o coração.

www.coquetel.com.br
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M
E
N
T
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Ã
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Áries 21/03 a 20/04

Cuidado para não ser impulsivo, você fala sem pensar.
As satisfações chegarão em um momento. Você deve
reorganizar a sua rotina para conseguir maior estabilidade
e uma vida mais equilibrada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Cascavel quer ter 1 delegacia a
maus-tratos de animais do interior

Um pedido feito pelo vereador
Serginho Ribeiro à Sesp (Secretaria de Estrado de Segurança)
pode ser o primeiro passo para
que Cascavel se torne a primeira
cidade do interior do Paraná a
contar com uma DPMA (Delegacia
de Proteção ao Meio Ambiente),
que atende a crimes contra a
fauna e a flora, incluindo situações de maus-tratos a animais.
Até agora, apenas Curitiba conta
com o serviço especializado.
“A causa animal é uma das bandeiras mais importantes do nosso
trabalho. Nós nos deparamos
todos os dias com várias situações de abandono e maus-tratos,
denúncias de representantes de
ONGs, mas precisamos lembrar que o ser viço oferecido por
esse tipo de delegacia envolve a
fauna, a flora e abrange tudo o
que faz par te do meio ambiente”,
explica o vereador.
Ele conta que fez um requerimento solicitando ao secretário de
Segurança Pública do Paraná, coronel Marinho Soares, a instalação

a

de uma delegacia de proteção ao
meio ambiente em Cascavel com
disponibilidade de um canal específico para denúncias ambientais e
estrutura necessária para a realização dos atendimentos a população.
Entretanto, o vereador lembra
que o processo é longo e depende
da união de todas as esferas. “Precisamos agora de uma discussão
bem mais ampla. É o início de
uma luta. Se tiver que ir até Curitiba, vamos! Faremos de tudo
para avançar esse processo e
trazer essa estrutura para Cascavel. Já conto com a adesão
dos demais vereadores, mas é
preciso o envolvimento do Município, do Estado...”
Serginho lembra que hoje
existe a estrutura da Polícia Militar
Ambiental, da Secretaria do Meio
Ambiente e de muitas pessoas
preocupadas com a causa animal,
mas que uma estrutura como essa
iria reforçar, oferecer agilidade e
segurança para que as pessoas
façam as denúncias. “Ficaremos
muito felizes se isso acontecer.”

Suspeita de abuso: menina passa
por exames e padrasto é preso
O Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e
ao Adolescente Vítimas de Crimes) investiga
uma suspeita de abuso sexual contra uma
menina de sete anos em Cascavel. O investigado é o padrasto da menina, que chegou a
ser agredido por populares na tarde de segunda-feira (8), após ter sido flagrado pela irmã
da criança em atitude suspeita. Eles moram
no Bairro Cancelli, em Cascavel.
A irmã que denunciou o crime disse
que ouviu a menina gritar e então viu o
homem abraçando a criança, o qual se
afastou quando foi flagrado.
Devido às agressões, ele foi encaminhado para atendimento à UPA

(Unidade de Pronto-Atendimento) e
depois levado preso.
A criança teria contado que o homem
oferecia presentes e doces para que ela
não contasse o abuso.
A mãe, que estava trabalhando no
momento do ocorrido, afirmou que nunca
havia percebido ato suspeito do companheiro.
O Conselho Tutelar acompanha o caso e
presta atendimento à criança e à mãe.
A menina passou por exames no IML
(Instituto Médico Legal) para verificar se
houve conjunção carnal.
A reportagem tentou contato com o
Nucria, mas não houve retorno.

FALTA DE PESSOAL
O pedido do vereador pode
esbarrar em um antigo problema
do setor: a falta de ser vidores.
“Precisamos de mais pessoal.
A Polícia Civil atua com poucos
recursos humanos, quase no
limite, e isso pode dificultar um
pouco a viabilização da instalação da estrutura, mas é notável
a impor tância dessas delegacias
com atendimentos especializadas em várias áreas em todo o
Estado”, afirma o delegado-chefe
da DPE (Divisão de Polícia Especializada), Alexandre Macorin.

Polícia busca
suspeito de
tentativa de
abuso sexual
A Polícia Militar tenta identificar
e localizar um homem suspeito
de tentar abusar sexualmente de
uma jovem no Bairro Guarujá,
zona sul de Cascavel, na manhã
de ontem.
De acordo com a PM, ele teria
entrado na loja onde a vítima
trabalha e tentado a violência.
Após o pedido de socorro da
jovem, o rapaz saiu do local a pé.
De acordo com a polícia, ele
usava um boné vermelho, camisa
azul e calça preta. Denúncias
sobre o suspeito devem ser
repassadas às forças de segurança pelos telefones 190 e 153.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01
11
00
00
02
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FCC enfrenta o Maringá em
jogo-treino nesta quarta-feira
Faltando exatos 18 dias para
a estreia no Campeonato Paranaense de Futebol da primeira divisão, quando enfrenta o Paraná, no
Estádio Olímpico, às 16h do dia 28
deste mês, a comissão técnica do
Futebol Clube Cascavel intensifica
o trabalho tático.
Segundo o técnico Tcheco, é
importante manter a atenção com
a parte física e isso tem sido fundamental na preparação. “Iniciamos a semana bem condicionados
fisicamente. Precisamos ainda ter
um pouco de cuidado com a parte
física, mas tudo dentro de um protocolo desenhado pela comissão
técnica. A evolução técnica já está
bem condicionada, do jeito que
desejamos”, disse o comandante
da Serpente.
Nesta quarta-feira (10), a equipe
viaja para Maringá, onde enfrenta,
às 15h30, no Estádio Regional
Willie Davids, o time da casa, no

FOTOS: ASSESSORIA

TIME intensifica preparação da parte tática
jogo-treino de volta dos dois times.
O primeiro foi realizado na última
sexta (5), em Cascavel, com vitória
do FC por 4 a 0. “Vamos para mais
um jogo-treino, sempre avaliando
e tendo cuidados na parte tática.
Obser vei bastante durante os

outros jogos-treinos que tivemos;
essas partidas são para isso. Os
resultados não vão me impressionar neste momento, o que vale são
as ações que os atletas desempenham dentro de campo”, explica o
treinador Tcheco.

CCR encara o Azuriz

O outro representante cascavelense no Campeonato Paranaense também segue
se preparando para a competição. Depois de perder para o Cianorte em amistoso por 1 a 0, o Cascavel Clube Recreativo, comandado pelo técnico Alex Alves,
encara mais um teste. Nesta quarta (10), o time enfrenta o Azuriz, em Pato
Branco. O jogo no sudoeste está marcado para as 15h.

Foz vai lucrar 5 milhões de euros com Pepê
O atacante Pepê, de 24 anos,
vai assinar um contrato de cinco
anos com o Porto, com possibilidade de renovação por mais um.
A expectativa é de que a negociação seja selada e divulgada nesta
semana, para isso, o clube português desembolsará 15 milhões de
euros (mais de R$ 97 milhões).
Desse valor, o Tricolor gaúcho
receberá 10 milhões de euros
(mais de R$ 64 milhões) e o restante é do Foz do Iguaçu, que
revelou o atacante e detém 30%
dos direitos. O time deve receber
o dinheiro (R$ 32 milhões) em
agosto de 2022.
Arif Osman, presidente do Foz
do Iguaçu, assinou o contrato

para que o negócio fosse efetivado na segunda. A negociação
é a quar ta maior da história do
Por to, atrás dos 20 milhões de
euros pagos por Óliver Torres e
por Imbula e dos 19 milhões de
euros pela contratação de Hulk.
Pepê fará um seguro para evitar
perdas em caso de lesão e fica no
Grêmio até 7 de junho, podendo
atuar nas finais da Copa do Brasil

contra o Palmeiras nos dias 28 de
fevereiro e 7 de março.
Com relação ao futuro do futebol de Foz, Arif diz que as atividades retornam ainda este ano.
“Estaremos reiniciando as atividades nos próximos meses, dependemos do calendário, mas voltaremos com a disputa da terceira
divisão [do Paranaense]”, explica
o presidente do clube.

Quem é o iguaçuense Pepê

Aos 24 anos, Eduardo Aquino, o Pepê, já passou por escolinhas de
futsal de Foz do Iguaçu e categorias de base do Athletico Paranaense e
do Coritiba. Porém, foi no Foz Futebol Clube que teve a primeira oportunidade em um time profissional, na Série D do Brasileiro de 2015 e no
Paranaense de 2016, quando assinou contrato com o Foz até 2024. Na
última temporada, em 52 jogos, marcou 15 gols.
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O Internacional recebe hoje o
Spor t, pela 35ª rodada do Brasileirão, e pode dar um passo
impor tante para ampliar a vantagem na ponta da tabela. Se vencer, abre quatro de vantagem para
o Flamengo a três rodadas do fim
da competição.
O colorado terá o retorno de
Caio Vidal ao ataque, Rodrigo Dourado, no meio, em lugar de Rodrigo
Lindoso, que levou o terceiro cartão amarelo. Na lateral esquerda,
Uendel substitui Moisés, que também está suspenso.
Já o time pernambucano está
a um ponto do primeiro da Zona
de Rebaixamento e precisa de
uma vitória para não entrar no
perigo. Até porque a sequência
de jogo do time de Jair Ventura
não é nada animadora: Bragantino, Atlético-MG e Athletico.

DIVULGAÇÃO

Inter tenta ampliar vantagem
sobre Fla e consolidar o título

Timão x Athletico

Separados por apenas dois pontos
na classificação, Corinthians e Athletico se enfrentam nesta quarta pela
35ª rodada do Brasileirão em busca de
entrar para o provável grupo de classificação para a Libertadores, o G-8.
A partida também marca o reencontro do meia Jadson com o Corinthians
após uma passagem conturbada pelo
time paulista. A motivação de Jadson
também é a dos jogadores do Athletico,
que querem manter a série de partida
sem derrotas. Até agora, são três jogos.

TABELA BRASILEIRO

YURI Alberto e Edenilson são titulares para jogo
desta quarta

Bayern perto do 6º título da temporada

O Bayern de Munique está perto de
conquistar o seu sexto título contando
todas as competições da temporada de
2019/2020. Nesta quinta-feira (11),
em Doha, no Catar, enfrenta o Tigres,
do México, na final do Mundial de Clubes da Fifa, e a conquista se somará
ao Campeonato Alemão e à Liga dos
Campeões da Europa, à Copa da Alemanha, à Supercopa da Alemanha e à
Supercopa da Europa.
Após vencer o Al Ahly por 2 a 0, na
semifinal, Robert Lewandowski afirmou
que o time alemão está motivado para
a decisão. Autor dos dois gols contra
a equipe do Egito, o atacante polonês
vê uma vitória na final como a “cereja
do bolo” para a campanha do Bayern
de Munique.
“Esse título vai ser como a cereja do
bolo. Temos a chance de ganhar o sexto
título em sequência. Sabemos o que
isso significa para a história do futebol,
não só para o Bayern. Queremos mostrar que absolutamente vamos atrás
desse título do Mundial de Clubes”,
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disse o atual melhor do mundo, em
entrevista coletiva nessa terça-feira.
Lewandowski foi eleito o melhor jogador do confronto contra o Al Ahly ao
marcar os dois gols. Em 27 jogos na
temporada 2020/2021, já balançou a
rede 29 vezes. O polonês quer o feito
inédito para o clube alemão.
“Podemos ser o segundo time a
vencer seis títulos em um ano. Quando
você está tão perto de uma conquista,
tem que se entregar completamente
para isso”, comentou o atacante, em
referência ao Barcelona de 2009, que
ganhou todos os títulos que disputou
naquele ano. “Sabemos que estamos
atualmente no topo, é importante
manter essa posição. Temos que estar
prontos para o próximo passo e estamos
sempre muito motivados”.
Com os reservas em campo, o Bayern
de Munique realizou um treinamento
nesta terça-feira em Doha. A equipe
alemã ainda deve ter pelo menos mais
uma atividade nesta quarta, antes de
enfrentar o Tigres.

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

P
66
65
60
58
56
56
53
48
48
47
46
46
45
38
38
37
37
33
28
24

J
34
35
34
33
34
35
33
33
35
34
34
35
34
34
34
35
34
35
34
35

V
19
19
18
16
16
13
14
13
12
12
13
11
12
11
9
10
9
8
6
4

E
9
8
6
10
8
17
11
9
12
11
7
13
9
5
11
7
10
9
10
12

D
6
8
10
7
10
5
8
11
11
11
14
11
13
18
14
18
15
18
18
19

GP
57
63
58
53
49
51
46
41
49
48
31
35
48
27
31
41
34
37
29
30

GC
31
44
42
36
40
37
32
39
40
48
31
41
46
44
35
58
49
60
47
58

35ª RODADA
Bahia 3x3 Goiás
Atlético-GO 1x1 Santos
Bragantino 1x1 Flamengo
Botafogo 2x5 Grêmio
19h
19h15
21h
21h30
21h30
18h

QUARTA 10/2
Internacional x Sport
Fortaleza x Vasco
São Paulo x Ceará
Corinthians x Athletico-PR
Fluminense x Atlético-MG
QUARTA 17/2
Coritiba x Palmeiras

17h
19h
19h

36ª RODADA
SÁBADO 13/2
Goiás x Botafogo
Atlético-MG x Bahia
Santos x Coritiba

16h
18h15
18h15
18h15
20h30

DOMINGO 14/2
Flamengo x Corinthians
Palmeiras x Fortaleza
Athletico-PR x Atlético-GO
Vasco x Internacional
Grêmio x São Paulo

18h
20h

SEGUNDA 15/2
Ceará x Fluminense
Sport x Bragantino

SG
26
19
16
17
9
14
14
2
9
0
0
-6
2
-17
-4
-17
-15
-23
-18
-28

%
65
62
59
59
55
53
54
48
46
46
45
44
44
37
37
35
36
31
27
23
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ÚLTIMA HORA

CASCAVEL, 10 DE FEVEREIRO DE 2021

Governador ratifica novo salário
mínimo regional, o maior do País
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior ratificou nessa terça-feira (9) os novos valores do salário mínimo regional do Paraná, que
se mantém como o maior do País.
Dividido em quatro faixas salariais, que variam de R$ 1.467,40
a R$ 1.696,20, conforme a categoria, o reajuste foi aprovado pelo
Ceter (Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda), vinculado
à Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho. O piso será aplicado já na folha de fevereiro, com
valores retroativos a janeiro, e é
válido até 31 de dezembro de 2021.
O piso regional garante aumento
real aos trabalhadores de categorias que não têm convenção ou
acordo coletivos de trabalho ou
cujo piso salarial não é definido
em lei federal. Ele também traz
uma base para garantir patamares
mínimos para as negociações das
categorias com convenção coletiva. Toda a construção da política
de valorização salarial é feita de
forma paritária dentro do conselho, em discussões que envolvem
o Governo, a classe trabalhadora e
o setor patronal.
Os valores do Paraná são de
33,4% a 54,42% superiores ao
salário mínimo nacional, que hoje
está em R$ 1.100. O ajuste, no
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Estado, usa o mesmo índice aplicado para o reajuste do salário
mínimo nacional para 2021, acrescido de 0,7%, o que representa
50% do resultado do PIB de 2019.
O maior piso salarial brasileiro,
ressaltou o governador, está inserido em uma política trabalhista
baseada na valorização e na

criação de novas opor tunidades
para os trabalhadores paranaenses. Ele lembrou que o Paraná foi
o segundo estado que mais gerou
empregos no ano passado, com
52.670 postos de trabalho com
carteira assinada, sendo responsável por 36,9% de todas as vagas
criadas no Brasil em 2020.

Quem recebe

São quatro faixas salariais do salário mínimo regional, que beneficiam técnicos
de nível médio; trabalhadores de serviços administrativos do setor de serviços
e vendedores do comércio em lojas e mercados; trabalhadores agropecuários,
florestais, da caça e pesca; da produção de bens e serviços industriais; e de
manutenção e reparo. Na categoria dos trabalhadores agropecuários, florestais
e da pesca, o piso sobe para R$ 1.467,40. Para o setor de serviços administrativos, serviços gerais, de reparação e manutenção e vendedores do comércio em
lojas e mercados, o salário aumenta para R$ 1.524,60. Esta categoria engloba
também a classe de trabalhadores domésticos.
Para os empregados na produção de bens e serviços industriais, o piso vai para
R$ 1.577,40. Para o último grupo, na categoria de técnicos de nível médio, o
piso passa a ser R$ 1.696,20. O mínimo regional não se aplica aos empregados
que têm o piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de
trabalho, nem aos servidores públicos.

Educação define cronograma; aulas começam dia 1º de março
A Seed-PR (Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte) informa que o
início do ano letivo, no próximo dia 18,
começa com um grande reforço escolar
na rede estadual de ensino, revendo conteúdos prioritários de 2020. Essa reavaliação do aprendizado vai acontecer até o
fim do mês por meio do Aula Paraná pela
TV aberta, YouTube, aplicativo e Google
Classroom, além das atividades impressas.
Nesse mesmo período, de 18 a 28 de

fevereiro, as escolas vão abrir para toda
a comunidade escolar, com um espaço de
treinamento para profissionais da Educação e acolhimento aos pais, responsáveis e estudantes. O objetivo da ação
é melhorar a compreensão da comunidade escolar acerca das medidas que
serão adotadas dentro das instituições
de ensino durante a pandemia.
A partir de 1º de março, começará,
então, o modelo híbrido, com parte dos

alunos nas escolas de forma presencial e
os demais de casa, acompanhando as
aulas de maneira remota. O modelo
será iniciado já com os resultados do
período das atividades diagnósticas do
fim de fevereiro, ou seja, os professores vão saber quais conteúdos deverão
ser reforçados e os principais pontos de
atenção a serem abordados em sala de
aula para garantir um maior nivelamento
dos estudantes.

