Cascavel com 5G
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A pedido do prefeito Leonaldo Paranhos, Cascavel
será incluída nas indicações de projetos para testagem
de tecnologias inovadoras voltadas à implantação da
tecnologia 5G, que é a rede celular até 100 vezes mais
rápida que o atual 4G. l Pág.5
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Irresponsabilidade em alta
com embriaguez ao volante

CASCAV

A falta de consciência e responsabilidade no trânsito, infelizmente, ficou evidente mais uma vez
em Cascavel com o resultado da fiscalização do último fim de semana. O balanço das três noites
de ação das forças de segurança apontou que das 54 autuações, 28 envolveram condutores que
assumiram o risco de dirigir sob o efeito de bebida alcoólica, o que representa 52%. Pelo menos
l Pág.3
quatro motoristas foram encaminhados à 15ª Subdivisão Policial por crime de trânsito.
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Logística Reversa oferece nova alternativa
de renda aos trabalhadores dos Ecopontos
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07

Serpente focada na busca de bom resultado
no primeiro jogo contra o Maringá, em casa
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Embriaguez ao volante é um
‘grande problema’ em Cascavel
A embriaguez ao volante marcou
as operações das forças integradas de segurança do último fim de
semana em Cascavel. O balanço
das últimas três noites aponta que
das 54 autuações, 28 envolveram
condutores que assumiram o risco
de dirigir sob o efeito de bebida
alcoólica, o que representa 52%;
destes, 25 somente na noite de
sexta-feira (4) na Rua Paraná; as
outras três infrações ocorreram
nesse domingo (6), na Avenida Brasil, cruzamento com a Rua Pio XII.
Ao todo, quatro motoristas foram
encaminhados à 15ª Subdivisão
Policial por crime de trânsito.
Na sexta-feira (4), as notificações foram lavradas na Rua
Paraná, durante fiscalização que
resultou em 34 notificações; no
sábado (5), entre 22h e 01h, foram
emitidas, também na Paraná nove
notificações. Ao todo, durante o
fim de semana, 11 veículos foram
removidos ao pátio da Transitar
(uma motocicleta e dez carros).
ÁLCOOL E ABUSOS
Na noite desse domingo (6),
como a Rua Paraná sendo fiscalizada por videomonitoramento, a
operação-presença foi concentrada
na Avenida Brasil x Pio XII das 21h
à 00h45, onde 11 autuações foram
emitidas, sendo três por embriaguez ao volante: uma condutora flagrada pelos agentes, consumindo
bebida alcoólica ao volante no
momento que fazia conversão proibida; outro transitava pela contramão na Pio XII e, o terceiro, apesar
de visível embriaguez, recusou-se
a fazer o teste do etilômetro. Dois
foram encaminhados à 15ª SDP
por crime de trânsito.

SECOM/TRANSITAR

Conforme explica a presidente
da Transitar, Simoni Soares, com
a Rua Paraná na altura da Rua Pio
XII agora sendo via fiscalizada por
videomonitoramento, a infração,
conforme prevê a Resolução 471
do Contran, pode ser lavrada em
tempo real por agentes da Transitar na Central do Depar tamento
de Trânsito. Essa fiscalização
traz um aparato aos órgãos de
segurança para avaliar o compor tamento na via quando não
ocorrem as operações-presença
no local e, durante as operações-presença descentralizadas nas
demais vias.
“BOBÓDROMOS”
Em cumprimento também à Lei
Municipal 6.716/17, sancionada
como instrumento de coibição
aos denominados “bobódromos”
que geram problemas com concentração de consumo de bebida

alcoólica em estacionamentos
centrais e consequente per turbação do sossego e desrespeito às
leis de trânsito, a Transitar intensificará a fiscalização do uso dos
canteiros centrais da Avenida Brasil, em conjunto com os demais
órgãos de segurança a par tir dos
próximos dias.
A lei estabelece, em seu artigo
2º, que “nos estacionamentos
situados nos canteiros centrais da
Avenida Brasil e Praça Luiz Pícoli
(Praça da Bíblia), fica proibido, em
qualquer dia da semana, o estacionamento de veículos no horário
compreendido entre as 24 horas
até as 6 horas da manhã”.
Pelo CTB, artigo 181, a infração
por estacionar em local proibido é
média, com anotação de quatro
pontos no prontuário e multa de
R$ 130,16, com possibilidade de
remoção do veículo caso o condutor não seja localizado.
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Logística Reversa: Trabalhadores dos
Ecopontos têm nova fonte de renda
O projeto de logística reversa de
cápsulas de café consiste na viabilização da reciclagem das cápsulas
de café pós-consumo. É com esse
propósito que a Divisão de Resíduos
Sólidos da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente está inserindo os
seis Ecopontos no programa de
logística reversa com foco em cooperativas e associação de reciclagem. Para isso, o Município conta,
agora, com o apoio da Nespresso
e Nescafé Dolce Gusto, a Egrégora
Socioambiental (egregorasa.com.
br), que implementou o programa
de reciclagem das cápsulas com a
parceria dos trabalhadores de materiais recicláveis.
“Através deste projeto foi criada
uma cadeia de reciclagem para os
materiais componentes das cápsulas de café (plástico e alumínio). A
borra de café é destinada para compostagem e hortas. Tudo é aproveitado: plásticos, alumínio e borra
de café!”, enfatizou a engenheira
ambiental da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, Keila Kochem.
As cápsulas (de qualquer tipo de
bebidas, inclusive chás, bebidas lácteas etc) são compradas pela Egrégora
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Socioambiental no valor de R$1,25/
kg e não é necessário fazer a separação por tipo de cápsula (plástico ou
alumínio). Ainda, não é necessário
fazer limpeza, nem tirar a borra de
café, pois a empresa compra do jeito
que chega às cooperativas.
Além disso, através da parceria
na compra das cápsulas, a Egrégora Socioambiental quer expandir
o relacionamento para ações de
divulgação da cooperativa e promover o trabalho dos cooperados,
com pontos de coleta de cápsulas.
“Mais uma vez contamos com o
apoio da população para dispor as
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cápsulas na bolsa de ráfia, para
que cheguem aos ecopontos”,
acrescentou Keila Kochem.
A logística será realizada de
acordo com o volume de material
por região (município e estado) e
adesão das cooperativas no projeto. Se a adesão for muito baixa,
as cooperativas serão remuneradas para levar as cápsulas em
caixas (sem custo para a cooperativa) na agência de correios mais
próxima. Caso o volume e adesão
na região sejam altos, a ideia será
desenvolver um parceiro para coletar o material nas cooperativas.
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A pedido do prefeito Leonaldo
Paranhos, Cascavel será incluída nas
indicações de projetos para testagem
de tecnologias inovadoras voltadas
à implantação da tecnologia 5G. A
confirmação veio por meio de ofício
da Seti (Secretaria de Estado, da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior). Paranhos havia solicitado a participação nos projetos de tecnologia
5G e colocado à disposição as estruturas públicas do Município.
“Informamos que a SETI incluirá
a cidade de Cascavel nas indicações
de ambientes para testagem de tecnologias inovadoras, aproveitando o
ambiente criado para tal finalidade,
sempre que alguma oportunidade se
apresentar em projetos coordenados
por esta Pasta”, diz o ofício recebido

pelo Município.
A tecnologia 5G é a rede celular
de quinta geração que permite o tráfego de dados até 100 vezes mais
rápido que o atual 4G. A Anatel definiu que o 5G deve funcionar nas 26
capitais e no Distrito Federal até o
dia 31 de julho. Depois, a tecnologia
será expandida para as demais cidades, iniciando com aquelas que possuem mais de 500 mil habitantes.
“A tecnologia 5G será uma ferramenta extraordinária que trará
muitas vantagens e facilitará a vida
das pessoas. A pandemia nos trouxe
algumas experiências que vieram
para ficar, como o trabalho home-office que, em muitos casos, acabou
sendo incorporado pelas empresas.
Além disso, vemos crescer os cursos

SECOM

Cascavel será incluída em projetos
de implantação de tecnologia 5G

de graduação à distância, a automação industrial e agrícola, atividades
que serão for talecidas com essa
nova tecnologia. Por isso que Cascavel demonstrou esse interesse e
solicitou a participação nos projetos
de implantação 5G no Estado”, enfatiza o prefeito Paranhos.

Em todos
os lugares
da nossa
terra, as

MULHERES
são motivo de orgulho para o Paraná.
Vanderleia Kuyava - Moradora de Prudentópolis

As paranaenses são empreendedoras e chefes de família,
estão no campo, na indústria e em muitos outros lugares.
Sempre seguindo em frente e transformando suas realidades
para melhor, com o apoio constante dos programas do
Governo do Paraná.
8/3 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Solange Braga - Cafeicultora de Pinhalão

Estefani Alves - Empreendedora curitibana

TERRA DE GENTE QUE
TRABALHA E CUIDA
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Sua habilidade para se expressar e lidar com pessoas segue em alta.
Se estiver trabalhando em casa, aposte em mensagens, e-mail, troque
ideias e procure ouvir com atenção o que o outro também tem a dizer.
À noite, Mercúrio se muda para o seu inferno astral e pode embaralhar
as coisas na conquista, por isso, não fique enrolando.

Touro 21/04 a 20/05

Hoje, há chance de encher o bolso e você pode se surpreender com
boas novas envolvendo dinheiro. Até que enfim, né? Mas não deixe
de lado algumas regrinhas simples, como manter os pés no chão ao
lidar com dinheiro, evitar compras por impulso, pensar duas vezes
antes de abrir a carteira e negociar um desconto sempre que possível.

Gêmeos 21/05 a 20/06

No que depender da Lua, que segue em seu signo, você vai dar aquele
show na hora de comunicar. E também pode receber ajuda de pessoas
criativas que vão estar dispostas a apoiar e bancar suas ideias, desde
que use suas habilidades para convencer o pessoal primeiro, é claro.
Mas o importante é batalhar pelos seus principais objetivos.

Câncer 21/06 a 21/07

A Lua destaca sua intuição nesta quarta e você pode usar isso para
os seus próprios interesses, inclusive encontrar novas maneiras de
ganhar dinheiro. Uma ideia bacana que tinha receio de colocar em
prática pode virar um sucesso, mas estude os prós e contras antes de
dar um passo mais ousado.
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Peixes 20/02 a 20/03

A vida familiar segue em evidência, graças às boas energias da Lua,
e pode oferecer a base que precisa para dar um salto maior em outras
áreas. Bom momento para trocar ideias, relembrar o passado e fortalecer os laços familiares, essas atitudes ajudarão a superar um ou outro
problema que possa surgir em casa.

Exatamente iguais
Empacotado

G

Aquário 21/01 a 19/02

Com a Lua firme e forte em seu paraíso astral, nada será capaz de atrapalhar seus planos! Bom dia para fazer uma fezinha, apostar em um sorteio
ou participar de uma rifa, a boa sorte deve sorrir para você. Seu charme
e poder de sedução estarão no auge e deve chover paquera na sua vida!

Orlando
Drummond,
humorista

P

Capricórnio 22/12 a 20/01

Por influência da Lua, a saúde e o trabalho serão os maiores destaques
nesta quarta e tudo indica que vai sobrar pouco tempo pra se divertir,
ao menos durante o dia. Talvez seja preciso ralar pra caramba pra dar
conta dos seus projetos e planos ambiciosos, mas esse esforço vai
dar frutos lá na frente.

Jornalista
novato
(bras.)
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Sagitário 22/11 a 22/12

Os relacionamentos estão em destaque nesta quarta e você pode tirar
proveito disso no trabalho. É um bom momento para trocar ideias com
os colegas, iniciar projetos em equipe ou dar o primeiro passo para
estabelecer um diálogo com gente do seu convívio diário.

Consoantes de
"nabo"
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Escorpião 23/10 a 21/11

No que depender das estrelas, esta quarta será ideal para encerrar
um ciclo e colocar fim em tudo o que estava pendente. Só depois será
possível iniciar uma fase com expectativas melhores, por isso, não
tenha receio de se livrar do que vem incomodando você nos últimos
tempos. O seu signo tem uma capacidade incrível de se reinventar
e de desapegar!

Aterrissar
(o avião)
Prefixo de
"indireta"

4/foca. 5/coala — faraó — ímola. 8/frontais.

A Lua segue em Gêmeos e destaca seu lado aventureiro, além de
favorecer viagens e estudos. Aproveite para aprender sobre os mais
variados assuntos, matar a curiosidade e conhecer um lugar diferente.
Na paquera, um contatinho que mora longe pode acelerar seu coração.

E
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E
R
M
A
T
O
Z
O
I
D
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A vida social e os assuntos profissionais recebem vibes maravilhosas
da Lua nesta quarta, sinal de que você pode ter novidades positivas.
Aproveite para focar em contatos importantes, especialmente se envolver dinheiro ou futuros negócios. Se anda sonhando com o sucesso,
saiba que investir em sua imagem ajuda a causar uma boa impressão
e pode abrir muitas portas.

Veda;
fecha
Espécie de
cobertor

I

Seu lado sonhador fica on nesta quarta e você pode colocar em prática
aquelas suas grandes aspirações que ainda estavam só na sua cabeça.
Mas não fique de braços cruzados esperando por um milagre, viu?
Botar as mãos na massa é essencial para alcançar o sucesso! E você
também pode usar toda a sua habilidade para convencer os outros.
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Cascavel busca primeira vitória
contra o Maringá na temporada
Pela segunda vez no ano, o
Cascavel tem a semana cheia
para treinar e se preparar para o
próximo duelo decisivo. A Serpente
Aurinegra já sabe o caminho que
precisa seguir para chegar até a
final do Paranaense, pelo segundo
ano consecutivo. O primeiro passo
é superar o Maringá, adversário da
equipe nas quartas de final.
O primeiro jogo do “mata-mata”
da segunda fase será realizado
sábado (12), às 18h30, no Estádio Olímpico Regional. Já a partida de volta será disputada em
Maringá, no Estádio Willie Davids.
Em comum acordo com as diretorias dos dois clubes, os confrontos
serão realizados com torcida única.
O técnico Tcheco ressalta a
importância de conquistar a vitória.
“É um adversário que é difícil de
enfrentar, mas também entendemos
que é difícil de enfrentar o nosso
time. Temos que saber aproveitar
o mando de campo, para que possamos levar alguma vantagem para
Maringá e fazer uma disputa mais
acirrada na casa deles”, avaliou.
O treinador destacou o crescimento do Cascavel nos últimos
anos, mas reconheceu que alguns
pontos precisam ser melhorados

para que a equipe alcance seus
objetivos. “Vejo que as dificuldades e os pontos fortes acabam se
coincidindo com o nível que o clube
se encontra hoje, que é de disputas importantes, dentro do Paranaense e da Copa do Brasil. Sabemos que precisamos melhorar em
alguns aspectos, principalmente no
poder ofensivo. Temos um time que
cria muito, mas ainda não estamos
concretizando em gol”, pontuou.
Cascavel e Maringá já se enfrentaram duas vezes este ano, uma
em um jogo-treino na pré-temporada e a outra pela 10ª rodada do
Estadual. Os maringaenses venceram as duas partidas, a primeira
por 2 a 1 e a segunda por 1 a 0.
Para o atacante Samuel, da
Serpente Aurinegra, a equipe treinafor te para rever ter esta situação diante do adversário. “É mais
um time difícil, como tem sido em
todos os jogos do campeonato.
Vamos tratar estas duas partidas
com muita seriedade para poder
fazer grandes jogos e conquistar a
classificação”, garante.
Caso avance para as semifinais,
o Cascavel irá enfrentar o vencedor
do confronto entre Operário e São
Joseense. De quebra, a Serpente

DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

TIMES se enfrentaram na 10ª rodada e o Maringá
levou a melhor ao vencer por 1 a 0
Aurinegra também terá vaga garantida para disputar em 2023 a Série
D do Campeonato Brasileiro e a
Copa do Brasil.
Para o jogo deste sábado, a
diretoria do Cascavel decidiu manter o preço promocional de R$ 10
nas arquibancadas descobertas, e
R$ 50 nas cadeiras cobertas, com
a camisa da Serpente Aurinegra. A
oferta é válida só até a meia-noite
de quinta-feira (10). Depois, o valor
será de R$ 15 até o sábado, às 13
horas, e de R$ 20 na bilheteria, na
hora da partida.
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