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do “cardápio de obras”
com verba do Fonplata

PÁGINA

03
Projetos sociais ajudam 
imigrantes e ensinam
artes e novos ofícios

PÁGINA

10

(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

,22/1/2020
Edição 8355- Ano 43
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

Paranaense
O FC Cascavel treinou ontem à noite no Estádio 

Olímpico, onde hoje recebe o Operário pela 
segunda rodada do Paranaense. O jogo começa às 

20h e o FC espera o apoio em massa da torcida.
l Pág. 14  

Basta parar num semáforo e olhar para os lados para ver a quantidade de motoristas 
que aproveitam para dar aquela espiadinha no celular. Isso quando não estão dirigindo e 
conversando no telefone. A prática ilegal tem custado caro a muita gente. Em Cascavel, a 
quantidade de multas por causa do celular cresceu 16% em um ano, com o flagrante de 

6.683 motoristas com o aparelho na mão. l Pág. 7 

Infrações por dirigir com
celular crescem 16% no ano

Manifestantes pedem a
prisão de motorista que
matou criança de 7 anos
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
01/02 - 22h43

Fases da lua

Cascavel Curitiba
Quarta

Minguante
17/01 - 10h

Nova
24/01 - 18h44

h
23 19 h

h
24 18

Quarta

h
h

20 15 h
h

19 15

QuintaQuinta

Cheia
09/02 - 04h34

Nublado com 
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Nublado com 

pancadas de chuva Nublado
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 Ministro da 
Economia, Paulo 
Guedes disse, no 

Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, 

que as pessoas 
são obrigadas a 
degradar o meio 

ambiente quando 
estão na pobreza.  

Precisamos educar para a paz

Luís Fernando Lopes é filósofo, teólogo e professor de Área de 
Humanidades do Centro Universitário Internacional Uninter

Em tempos de consumismo desenfreado, intolerância, precon-
ceitos, desrespeito e agressões, hipocrisia e “customização da fé”, 
a celebração do Dia Mundial da Religião é uma oportunidade de 
reflexão. A data comemorativa foi proposta pela primeira vez pela 
Assembleia Espiritual Nacional da fé bahá’í, uma religião fundada 
por Bahá’u’lláh (1817-1892), na região da Pérsia.

Esse encontro, realizado pelos bahá’í dos Estados Unidos em 
1949, deliberou que o terceiro domingo de janeiro seria dedicado a 
celebrar a harmonia entre os princípios espirituais das religiões do 
mundo. Como a data é móvel, no Brasil pode coincidir com o Dia 
Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, no dia 21 de janeiro.

Comemorado inicialmente em algumas cidades e estados 
americanos, o Dia Mundial da Religião se estendeu para outros 
países ao longo dos anos. Contudo, a proposta dos bahá’í não é 
isenta de críticas, pois tem como base um universalismo religioso. 
Seu objetivo é promover a paz e a harmonia entre as religiões ao 
considerar seus elementos comuns, suas regras de ouro, visando 
à superação de todo tipo de preconceito e intolerância. Assim, a 
humanidade poderia trilhar os caminhos da paz.

As ideias que cunharam essa data comemorativa vão ao encon-
tro da necessidade contemporânea de promover uma educação 
para a paz. Entre os desafios de nossa sociedade está superar a 
miséria e a fome, diminuir as desigualdades, cuidar do planeta, 
superar preconceitos e respeitar a diversidade. Em suma, valorizar 
e promover o ser humano e a humanidade.

O enfrentamento desses desafios demanda conscientização 
e a promoção de uma educação que cuide do ser humano consi-
derando todas as suas dimensões. Diante do individualismo e da 
egolatria que marcam o cenário contemporâneo, promover uma 
educação para paz de valorização e respeito pelo outro, indepen-
dente de sua religião e outras singularidades, tornam-se ações 
imprescindíveis.

“As pessoas destroem 
o meio ambiente 

porque preci-
sam comer”.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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FASES
DA LUA

Paranaguá
max 27
min 22

Sexta
24/1/2020

Maringá
max 27
min 20

Cascavel
max 23
min 19

Foz do Iguaçu
max 28
min 23

Londrina
max 26
min 17

Curitiba
max 20
min 15

Quinta
23/1/2020

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Céu claro

CRESCENTE
01/02 - 22h43

CHEIA
09/02 - 04h33

Céu claro

Quarta
22/1/2020

18 20 21 22 25 27 31
concurso: 254

10 15 16 30 31 46

concurso: 2040

concurso: 1435

GRÊMIO

concurso: 2041

11 20 31 41 44 55 60
61 64 68 69 70 74

81 83 84 85 86 90 94

09 11 13 21 29 44

02 08 15 22 39 52 73

 FEVEREIRO

02 04 07 16 30 38
concurso: 2226

concurso: 5176

01 19 34 46 51

concurso: 5460

69.557
47.634
91.696
24.744
28.829

MINGUANTE
17/01 - 10h

NOVA
24/01- 18h44

concurso: 1918

02 04 05 06 07 09 10 11 
12 17 18 19 20 22 24 

JOGAM HOJE
               PARANAENSE

19h30 Londrina x Cianorte
20h FC Cascavel x Operário
20h Athletico x PSTC
20h Toledo x União

              PRÉ-OLÍMPICO
20h Paraguai x Bolívia
22h30 Brasil x Uruguai

                COPA DO REI
15h Ibiza x Barcelona
17h Unionistas x Real Madrid

             COPA DA LIGA FRANCESA
17h Reims x PSG

                  LIBERTADORES
19h15 San José x Guaraní
21h30 Progreso x Barcelona

                        INGLÊS
16h30 Leicester x West Ham
16h30 Tottenham x Norwich
17h15 Man. United x Burnley

                    PAULISTA
17h Novorizontino x Oeste
19h15 Inter de Limeira x Guarani
19h15 Ituano x Palmeiras
21h30 São Paulo x Água Santa

                       CARIOCA
16h Macaé x Boavista
16h Volta Redonda x Cabofriense
21h Vasco x Flamengo

                    GAÚCHO
20h  Pelotas x N. Hamburgo
20h Grêmio x Caxias do 
Sul
20h Ypiranga x São Luiz

                      MINEIRO
20h  Tupynambás x Tombense
20h30 América-MG x Caldense
21h Patrocinense x Villa Nova
21h30 Cruzeiro x Boa Esporte

               COPA SÃO PAULO
17h30 Grêmio x Oeste 

Rio de Janeiro – Vito-
riosos na rodada de abertu-
ra do Pré-Olímpico de Fu-
tebol na Colômbia, no fim 
de semana, Brasil e Uru-
guai voltam a campo pela 
competição nesta quarta-
-feira (22), às 22h30 (de 
Brasília), para definir a li-
derança do Grupo B.

Os brasileiros vêm de vi-

Futebol sub-23

Brasil e Uruguai fazem duelo
pela liderança no Pré-Olímpico 

tória por 1 a 0 sobre o Peru e 
os uruguaios de triunfo tam-
bém por 1 a 0 sobre o Para-
guai. A 2ª rodada da chave 
será encerrada apenas no 
sábado (25), com o duelo en-
tre os paraguaios e a Bolívia, 
que estreará na competição.

Para o compromisso 
desta noite, o técnico An-
dré Jardine deverá ter o re-

forço do atacante Matheus 
Cunha na seleção brasilei-
ra. O jogador do São Paulo, 
artilheiro do time campeão 
da Copinha 2019, ficou de 
fora da estreia por fortes 
dores de cabeça, mas já vol-
tou a treinar normalmente 
e deverá ser titular nesta 
noite. Ele é o artilheiro da 
equipe durante a prepara-

ção para o Pré-Olímpico, 
com nove gols em 11 jogos.

Pelo regulamento da com-
petição, os dois primeiros co-
locados de cada um dos gru-
pos avançarão para o qua-
drangular final, que definirá 
duas seleções classificadas 
a Tóquio 2020. No Grupo B 
estão Chile, Argentina, Vene-
zuela, Colômbia e Equador.

Rio de Janeiro - A 
temporada 2020 começou 
em alta velocidade para o 
atletismo brasileiro. Na 
última semana, entre 13 
e 17 de janeiro, os melho-
res velocistas e barreiristas 
do País, como Alison dos 
Santos, Paulo André e Vi-
tória Rosa, acompanhados 
de seus treinadores, esti-
veram reunidos no Rio de 
Janeiro para um camping 
de treinamento com o esta-
dunidense Loren Seagrave, 
consultor do COB (Comitê 
Olímpico do Brasil) e uma 
das maiores referências no 
atletismo mundial.

“Precisamos de alguém 
que nos traga novas infor-
mações, e o Loren está dan-
do um upgrade no nosso co-
nhecimento. Nós já tínha-
mos a parte científica, mas 
não a prática”, afirmou 
o Coordenador Técnico-
-científico no Laboratório 
Olímpico e responsável pe-
la Análise de Desempenho 
e Atletismo no COB, Carlos 
Alberto Cavalheiro.

“Estive com esses atle-
tas em novembro do ano 
passado, em Bragança Pau-
lista (SP), quando filma-
mos os treinos de velocida-
de e os trabalhos técnicos. 
Agora, nos reunimos nova-
mente, vi evolução e pude-
mos refinar este trabalho. 
Dessa vez, ainda fizemos 
vários testes e avaliações no 
Laboratório Olímpico e, com 
estas informações, podere-
mos melhorar ainda mais 
em fevereiro”, explicou Lo-
ren Seagrave, referindo-se 
ao próximo camping, que 
vai acontecer em Chula Vis-
ta, na Califórnia (EUA).

Dentro do planejamen-
to desenvolvido pelo COB 
e pela Confederação Brasi-
leira de Atletismo, os velo-
cistas e barreiristas brasi-
leiros têm passado cada vez 
mais tempo juntos, de 80 
a 90 dias por ano, no atu-
al ciclo olímpico. O objetivo 
é claro: fazer com que eles 
participem do maior núme-
ro de treinamentos e com-
petições possível.

COB traz consultor internacional de atletismo rumo a Tóquio 2020 

Consultor estadunidense filmou treinos e coletou dados dos atletas brasileiros

C
O

B

O Time Brasil encerrou nessa terça-feira (21) sua par-
ticipação nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude 
Lausanne 2020. Taynara da Silva, na prova de 5 km, 
e Rhaick Bomfim e Manex Silva, na prova dos 10 km, 
do esqui cross-country, foram os representantes bra-
sileiros em ação no dia no Centro de Cross Country 
do Vallée de Joux. Eduarda Ribera também disputaria a 
prova, mas sofreu uma queda ainda no aquecimento e 
ficou fora da disputa. “Gostei da minha última disputa 
em Lausanne. Correu tudo dentro do esperado e con-
segui concluir a prova. Eu me senti bem, até porque 
essa é a prova que mais gosto”, disse Taynara (foto), 
que terminou a prova em 74º e que antes havia dis-
putado outras duas provas no esqui cross-country e 
duas no biatlo. Ela foi a primeira brasileira a disputar 
duas modalidades diferentes nos Jogos da Juventude 
de Inverno. Nos 10 km do esqui cross-country, Manex 
terminou em 55º lugar e Rhaick Bomfim em 62º.

LAUSANNE 2020 | Time Brasil encerra sua participação

JOEL MARKLUND/OIS
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 Os investimentos con-
templados no empréstimo 
do Fonplata (Fundo Financeiro 
para o Desenvolvimento da 
Bacia do Prata) estão prestes 
a serem definidos pelo IPC 
(Instituto de Planejamento 
de Cascavel) e encaminha-
dos para avaliação prévia do 
Senado. Agora, conforme o 
prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC), a administração 
está concentrada em defi-
nir o “cardápio” de obras 
a serem executadas com 
os US$ 32 milhões prove-
nientes do Fundo, mais a 
contrapartida do Município 
equivalente a 20% do total, 
no valor de US$ 8 milhões.

O empréstimo para 
implantação do PDU (Pro-
grama de Desenvolvimento 
Urbano) foi autorizado ano 
passado. “Vencemos eta-
pas, como a discussão com 
a sociedade civil organizada. 
O presidente do IPC, Edson 
Vasconcelos, debateu o tema 
com entidades, presidentes 
de bairros e agora estamos 
na fase de definição de 
obras. Apresentamos uma 
proposta e há obras que 
ainda precisam ser alinha-
das”, explica Paranhos, que 
já descartou ideias que esta-
vam estabelecidas no início 
do processo de solicitação 
de empréstimo. “Tínhamos 
a proposta do CD (Centro de 
Distribuição) quando começa-
mos a falar em 2019 dessa 
captação de recursos. Agora 
o projeto foi dispensado, 
pois decidimos que fare-
mos tudo on-line, será o 
CD virtual, muito mais eco-
nômico e eficiente. Também 
há outras obras apontadas 
e estamos discutindo a prio-
ridade”, acrescenta.

Dentre as obras que 
serão apresentadas dia 
18 de fevereiro estão dois 

Indenizações para duplicação
A sociedade civil organizada pagará o estudo de impacto de 

desapropriação da faixa que receberá a duplicação da BR-277 
do posto da PRF até o trevo de acesso ao Distrito de São 

João. O custo será de R$ 200 mil. O projeto está pronto e foi 
entregue ao DER pela Ecocataratas, após acordo de leniência 
com o Ministério Público Federal. A obra já deveria ter sido 

executada há muito tempo, mas o recurso dos 6 quilômetros 
foi remanejado pelo ex-governador Beto Richa (PSDB) para 

Guarapuava. Porém, após apelo do prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC), o governador Ratinho Júnior (PSD) entendeu como justo 
o investimento: “Tive a oportunidade de pedir ao governador 
e conseguimos a obra após o acordo de leniência que garantiu 

o Trevo Cataratas e desonerou o Estado nesse investimento 
de R$ 130 milhões. Isso deu liberdade para que pudesse pedir 
essa duplicação e fomos atendidos pelo governador Ratinho 

Júnior”, comemora Paranhos.

Sem descanso
As sessões ordinárias serão retomadas apenas mês que vem, 

mas parte dos vereadores já está na ativa. Sidnei Mazutti 
fiscaliza obras nas marginais da BR-369 - camada de asfalto 
cobrada há anos perto do Bairro Morumbi, agora atendida 
pelo secretário de Obras, Adelino Ribeiro. Já Roberto Parra 

visitou as obras no salão comunitário do Bairro Brazmadeira. 
Celso Dal Molin levou mais denúncias de irregularidades na 

obra do Condomínio Pazzinato ao Ministério Público.

Baixa adesão
Apenas três hospitais foram 
habilitados para o PAI 
(Programa de Atendimento 
Imediato). A expectativa 
era de que mais instituições 
hospitalares se colocassem 
à disposição para atender 
os casos de emergência com 
a tabela do Sistema Único 
de Saúde acrescida de 50% 
para vagas de UTIs (Unidades 
de Terapia Intensiva) e 
100% para equipamentos 
gastos. Estão habilitadas a 
Fundação Hospitalar São 
Lucas, a Uopeccan - ambas 
de Cascavel - e a Rede 
de Assistência à Saúde 
Metropolitana, que fica 
em Sarandi, 280 
quilômetros distante.

Indefinido
Considerado um dos mais 
relevantes braços que 
definem a destinação de 
verbas do Fundo Municipal 

de Saúde, o Conselho 
Municipal de Saúde terá 
novo presidente definido 
na próxima segunda-feira, 
às 17h30, em assembleia 
realizada no auditório do 
Paço. O atual presidente, 
João Maria de Oliveira Lima, 
já descartou a possibilidade 
de reeleição. Ainda não há 
candidatos definidos.

Quiosques em 
disputa
A sessão pública para a 
abertura dos envelopes 
da concorrência dos cinco 
quiosques da Avenida Brasil 
será nesta quinta-feira, às 
10h30, na Sala de Licitações 
da prefeitura e deve acirrar os 
ânimos entre os concorrentes. 
São 13 empresas que 
disputam os espaços públicos 
e, antes dessa etapa final, 
foram apresentados cinco 
recursos diferentes pelas 
participantes do certame.

parques ambientais, um no 
Bairro Floresta e outro no 
Bairro Santa Felicidade. 
“Também teremos obras da 
segunda etapa do Parque 
Linear no Morumbi e no Par-
que Linear Santa Cruz, no 
trecho em que não haverá 
investimento físico, mas de 
proteção a rios e nascentes”, 
explica o prefeito. 

Os canais do Córrego 
Bezerra e da Sanga Amam-
bai passam a receber aten-
ção especial para aumen-
tar a capacidade de vazão, 
evitando enchentes, ero-
sões e melhorando a esta-
bilidade das margens.

Inicialmente, os recur-
sos estavam estabelecidos 
para revitalização da Avenida 
Carlos Gomes, obras de revi-
talização da Avenida Brasil 
desde a Praça Luiz Picolli 
(Bíblia) sentido à FAG e da 
área da “Rodoviária Velha”, 
no Centro, onde há proble-
mas estruturais em cons-
truções antigas. Também 
há projetos de 30 quilôme-
tros de ciclofaixas; binários 
Manaus/Belém e Juscelino 
Kubitschek/Flamboyant; uma 
usina de compostagem e o 
Território Verde no Lago e no 
Zoológico. “Essa é a última 
etapa. Temos até o fim de 
fevereiro para que possa-
mos definir o cardápio de 
obras, se vamos fazer o que 
foi discutido e encaminhar à 
Comissão de Investimento 
e Finanças do Senado para 
que ocorra a contratação 
definitiva pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. Temos 
uma avaliação positiva na 
condição de endividamento, 
minha preocupação é não 
errar naquilo que vamos 
fazer. Temos muitas deman-
das, mas precisamos definir 
as prioridades e investir bem 
esse dinheiro”, diz o prefeito.

Fonplata: projetos
passam por análise



Vistorias do transporte escolar
Em Cascavel, as vistorias dos ônibus do transporte escolar rural estão agendadas 
para os dias 22, 23 e 24 deste mês, pela manhã. Já as vistorias da frota do trans-

porte escolar urbano vão do dia 31 de janeiro ao dia 3 de fevereiro. 
As vistorias serão feitas no Terminal Rodoviário, nas últimas plataformas. 

De acordo com a gerente de transporte da Cettrans/Transitar, Dulce Ana Simch, 
são vistoriados 49 itens. “Dentro desses itens estão a documentação do veículo, 

o seguro, os cintos de segurança, toda a parte de iluminação, o tacógrafo, os 
pneus, toda a documentação do condutor, se a CNH [Carteira Nacional de Habili-

tação] dele é compatível com a atividade”, resume. 
Se o veículo apresentar alguma irregularidade, o dono tem dez dias para fazer a 
regularização. “Após o prazo, eles apresentam novamente os veículos para a vis-
toria, se for corrigida a irregularidade, recebe o selo de vistoria. Caso contrário, 

não estará autorizado a circular, sob risco de ser autuado”, explica Dulce. 
A multa é aplicada pela Secretaria de Educação.  As vistorias são feitas duas 

vezes por ano, uma em janeiro e outra após o recesso escolar no meio do ano.  

 As aulas começam dia 5 de feve-
reiro e, pensando nas famílias que 
não têm condições de comprar mate-
riais escolares, grupos de Cascavel 
procuram ajuda de voluntários para 
arrecadar materiais como cadernos, 
mochilas e estojos. 

Um deles é o grupo Fazer o Bem, 
Sempre, que está arrecadando mate-
riais desde o início do ano para distribuir 
para 60 alunos de 2 a 18 anos de idade. 

De acordo com uma das voluntárias 
do grupo Mariana Cordeiro Carvalho, 
estojos e mochilas são os dois itens 

mais pedidos. “As pessoas doam mais 
lápis, cola branca, caderno pequeno, 
mas nós também precisamos de mate-
riais para os alunos maiores”. 

Ela conta que os cadernos univer-
sitários para alunos do ensino médio 
foram doados em um grande volume 
por uma pessoa da cidade. 

O grupo aceitará doações até o dia 
28 deste mês. Quem tiver interesse 
em ajudar pode entrar em contato com 
Mariana, pelo telefone (45) 99929-
0277. Podem ser doados materiais 
usados, desde que em boas condições. 

Arrecadações em 
prol da educação

 Amor ao Próximo
Outro grupo dedicado à causa é o Amor ao 
Próximo, que faz ações solidárias durante 
todo o ano e tem cadastro de 85 famílias. 

Os voluntários estão arrecadando materiais 
escolares novos e usados para entregar 

para as famílias cadastradas com filhos em 
idade escolar. “Principalmente mochilas e 
estojos estamos pegando usados mesmo 

porque é difícil de conseguir novos. Já lápis e 
cadernos pedimos que sejam novos, porque 

as crianças escrevem bastante e sobram 
poucas folhas para aproveitar”, explica a 

voluntária Mariany Zanini.
O grupo também aceita valores em dinheiro. 

“Como algumas pessoas não têm tempo 
para comprar os materiais e trazê-los 

até nós, estamos aceitando doações em 
dinheiro. Depois que os materiais são 

comprados, nós prestamos contas para os 
doadores”, explica. 

De acordo com ela, existem quatro contas 
bancárias abertas para receber as doações, 
pensando em tornar o processo de doação 
mais simples para os doadores. Quem tiver 

interesse em ajudar por entrar em con-
tato pelos telefones (45) 99994-7802 com 

Mariany e (45) 99900-0220, com Maila. 
Também é possível levar as doações aos 

endereços Avenida Brasil, 3.199, sala 10, no 
Bairro São Cristóvão, e ainda na Rua Mara-

nhão, 1.210, no Centro. 
As doações podem ser feitas até o dia 24 

deste mês para as entregas nos dias 26 e 27.  

MATERIAIS de todo tipo podem ser doados 
para ajudar estudantes mais pobres 

DIVULGAÇÃO
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A gente sabe o quanto você batalhou
para conquistar seu dinheiro.
As noites trabalhando.
Os empréstimos para reinvestir.
As horas a menos com a família.
Venha conversar sobre investimentos
com quem tem mais de 116 anos de
experiência e a confiança de
4 milhões de pessoas.

SAC: 0800 724 7220
Deficientes Auditivos
ou de Fala: 0800 724 0525
Ouvidoria: 0800 646 2519

sicredi.com.br

PORTFÓLIO
COMPLETO DE

INVESTIMENTOS

SICREDI. 116 ANOS FAZENDO JUNTOS.
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Alfredo Provin
ª 05 de outubro de 1924
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A despedida

 Alfredo Provin é natural de Maximi-
liano de Almeida (RS), pequeno municí-
pio gaúcho onde conheceu e se casou 
com Olga Maria Provin, com quem teve 
cinco filhos: Luiz, Ildo, Olavo, Dora 
Lúcia e Dulcelena Provin. 

Trabalhou a vida toda como 

Eterno amante da música
agricultor e, perto de se aposen-
tar, tornou-se vendedor na loja de 
calçados que era da sua esposa. 

Para a filha Dulcelena, o pai será 
lembrado como um homem traba-
lhador, mas também pelos hábitos 
de lazer que cultivou durante a vida. 
“Ele gostava de jogar baralho, tocar 
gaita de boca, dedilhar o vilão e reci-
tar poesias... às vezes, ele se lem-
brava de algum verso de uma poesia 
antiga e começava a recitá-lo”. 

Contudo, a música era uma pai-
xão especial para Alfredo. Suas pre-
diletas eram Chalana, de Almir Sater, 
Adeus Morena, Adeus, de Tonico e 
Tinoco, e a marchinha de carnaval A 
Jardineira, dentre outros clássicos.  

Na última quinta-feira (16), Alfredo Provin sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). 
Ele não estava se sentindo bem e foi levado ao hospital Policlínica. Apesar dos esforços 
para salvá-lo, Alfredo não resistiu e faleceu no hospital na madrugada de sexta-feira 
(17).  Ele deixa a esposa, os cinco filhos, seis netos e três bisnetos. 

Chegada a 
Cascavel 

Logo os filhos de Alfredo e Olga 
Maria Provin alçaram voos 

próprios e deixaram a pequena 
cidade gaúcha. O casal se viu 

sozinho e, para ficar perto dos 
filhos, decidiu morar no Paraná. 

Isso aconteceu em 1993. “O meu 
irmão Luiz já morava em Cascavel 

e eu morava em Foz do Iguaçu. Na 
época, os meus pais já estavam 

aposentados. Eles conheceram Foz 
do Iguaçu primeiro, mas não se 

acostumaram com o local, e prefe-
riram morar em Cascavel”, explica 

Dulcelena Provin Paeze. ALFREDO ao lado dos filhos 

ALFREDO e a esposa, Olga Maria Provin
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termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- MATHEUS DE PINHO BORIO E MARIA EMILIA BALANSIN
2- DOUGLAS ANDERLE E ANA CAROLINA TREVISAN
3- FRANCISCO DE FREITAS E VALDETE DE PAULA RODRIGUES
4- ALUISIO CRISTIANO DA SILVA E SONIA ALVARENGA
5- PAULO RICARDO PADILHA E KAOANNA TAYNARA DOS ANJOS DA SILVA
6- JOSIMAR DIEGO HELDER MARTINS E ROSILAINE DE SOUZA CAVALHEIRO
7- MARCIO JOSÉ DA SILVA E SILVANA SILVA MOTTA
8- BREENDO WELLIGNTON TAVARES NOGUEIRA E ANDRESSA RAMIRES DE LIMA
9- MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA E FRANCIELI DOS SANTOS ALEIXO
10- LUCAS ROCHA CEZARINO E FERNANDA CARTIERI DALSASSO
11- LEANDRO DE OLIVEIRA CARVALHO E ANDREA APARECIDA DIAS
12- JAISON MAIOLLI KOSTUCHENKO E DANIELE CRISTINA FICANHA
13- RODRIGO DE ANDRADE WOSNIAK E SAMIR JARDIM DOS SANTOS
14- LUAN RIBEIRO E FLÁVIA DE OLIVEIRA PETRONILHO

E o GPS?
A regra é clara para quem usa o GPS 

do celular enquanto dirige: o aparelho 
deve estar em uma base fixa, como 

explica o encarregado do SOT, Giovani 
Elias Rogitski. “Pode usar o GPS, mas o 

celular deve estar fixado, sem mexer e o 
condutor não pode digitar no aparelho 
enquanto dirige. Se precisar fazer isso, 
ele deve primeiro estacionar o carro”. 
Apesar da regra, há condutores que 

utilizam o aparelho na mão enquanto 
acompanham as indicações do localiza-
dor. “Geralmente eu uso o GPS porque 
Cascavel é uma cidade muito grande e 
faz pouco tempo que moro aqui, então 

não conheço todas as ruas e os lugares”, 
explica uma motorista que pediu para 

não ter o nome divulgado. 
E tem aqueles que aproveitam os 

demais aplicativos do celular mesmo 
enquanto dirigem: “Confesso que tam-
bém acabo respondendo uma conversa 

ou outra no WhatsApp, ou troco de 
música, porque uso o celular para ouvir 
música”, diz outro condutor que tam-

bém não quis ser identificado.  

Multas por dirigir com
celular crescem 16%

Todo motorista habilitado sabe que 
é proibido dirigir usando o telefone 
celular. Inclusive segurá-lo enquanto 
dirige já é suficiente para levar uma 
multa. Em Cascavel, o número de 
condutores flagrados cometendo essa 
irregularidade aumentou. No ano pas-
sado, 6.683 pessoas foram multadas 
por causa do telefone celular, contra 
5.759 multas emitidas em 2018. Os 
dados são do SOT (Setor de Opera-
ções de Trânsito) de Cascavel. 

Os números que mais chamam 
a atenção são para os condutores 
usando o celular enquanto dirigiam: 

passou de 93 multas em 2018 para 
644 em 2019. 

Já o número de multados por diri-
gir com fone de ouvido cresceu de 38 
para 70; o de multas para quem dirigia 
segurando o celular passou de 4.255 
para 4.766; e as multas para condu-
tores que usavam o aparelho celular 
ao dirigir caíram de 1.373 (em 2018) 
para 1.203 ano passado.

São infrações que custam caro. A 
multa é gravíssima e gera sete pontos 
na carteira e custa R$ 293,47. 

Tainara Borges dirige todos os dias 
e se habituou a não usar o telefone 
celular: “Eu não uso o celular porque 
transporto meu filho pequeno no carro. 
Essa combinação é uma das grandes 
causadoras de acidentes porque o 
motorista perde a atenção”. 
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A partir da primeira semana de 
fevereiro será possível fazer a Car-
teira de Trabalho de casa, utilizando 
o celular, já que o documento físico 
deixará de existir. 

De acordo com a Agência do 
Trabalhador de Cascavel, para ter 
acesso ao documento digital é pre-
ciso instalar o aplicativo Carteira de 
Trabalho Digital, disponível no Play 
Store e no App Store, e realizar o 
login utilizando o CPF e a mesma 
senha cadastrada no site Emprega 
Brasil ou no aplicativo Sine Fácil (se 
não tiver, precisa fazer). No aplicativo 
estarão disponíveis todas as expe-
riências profissionais do trabalhador. 

Os trabalhadores que já possuem 
a carteira física poderão usar o docu-
mento até que todos os campos de 
registro estejam preenchidos. “Quem 
já tem, usa normalmente até termi-
nar o campo de registro, aí, sim, faz 
a nova CTPS [Carteira de Trabalho e 
Previdência Social] digital”, explica a 

Carteira de Trabalho passará a ser digital

gerente da Agência do Trabalhador, 
Marlene Crivelari. 

Quem ainda não tem a Carteira 
de Trabalho deve acessar o aplica-
tivo e selecionar a opção “crie sua 
conta” e fornecer as informações 
profissionais e pessoais solicitadas. 

Segundo Marlene, a medida 

é necessária para acompanhar o 
mundo tecnológico. “Será 100% 
mais fácil e ágil. O que precisamos 
é estar acompanhando os dados da 
admissão e demissão, nada mais”. 

Quando for contratado, o trabalhador 
que tiver a carteira digital precisará ape-
nas informar apenas o número do CPF.  
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Para todos
Ainda que os trabalhos feitos pelo Rotary Inspiração e pela Capela Nossa 

Senhora das Graças sejam voltados para os imigrantes, os brasileiros também 
podem fazer parte das atividades 

A presidente do Rotary Inspiração, Ederlize dos Reis, lembra de um evento 
desenvolvido pela igreja no Dia das Crianças. “Nós ajudamos no Dia das Crianças 
e não foram só os haitianos, os brasileiros também participaram. Nada melhor 

do que ajudar o irmão imigrante, mas ajudar o irmão brasileiro também”.  

Obrigados a deixar o lar e a 
terra natal para viver em um lugar 
desconhecido, imigrantes recebem 
ajuda de iniciativas voluntárias. Em 
Cascavel, desde 2016 a Capela 
Nossa Senhora das Graças ofe-
rece cursos de capacitação para 
estrangeiros. Inicialmente, eram 
ofertadas apenas aulas de portu-
guês, mas, agora, com o projeto já 
consolidado, têm aulas de crochê, 
panificação, costura e até de pro-
dução de sabão. 

Para a voluntária Rosangela 
Ferreira, as oficinas são impor-
tantes para que os imigrantes 
não dependam do assistencia-
lismo. “A gente tem essa preo-
cupação de integrá-los em nossa 
sociedade, então o que fazemos é 
ajudá-los a serem protagonistas da 
própria história, mas com o nosso 
apoio e do voluntariado todo”. 

De acordo com o padre Márcio 
André da Silva, a intenção é fazer 
com que os imigrantes consigam 
vender o que produzem nas aulas. 
“Eles fabricam os produtos mas 
com o objetivo também de terem 
um pouco de renda, porque a maio-
ria está desempregada”. 

No ano passado o Provopar 
ofereceu um curso de panifica-
ção para 12 imigrantes durante 
oito dias, gratuito, como lembra 
a voluntária Neusa Frey.

Outra entidade parceira da 
Capela Nossa Senhora das Gra-
ças é o Rotary Club Inspiração, que 
está focada em auxiliar nos cur-
sos. Inclusive, um dos voluntários 
que dão aulas de português aos 

Protagonistas da 
própria história 

sábados faz parte desse clube. 
Uma das ações desenvolvidas 

pelo Rotary em parceria com a 
igreja foi a pizza solidária. Foram 
vendidas 800 pizzas, cada uma por 
R$ 30. Com 75% do dinheiro arre-
cadado foi possível comprar mate-
riais para os cursos. “O Rotary é 
uma instituição que ajuda uma ins-
tituição que devolve para a comuni-
dade para que a comunidade siga 
sozinha. Por que esses cursos são 
bons? Para eles seguirem, vende-
rem os objetos produzidos”, explica 
a presidente do Rotary Inspiração, 
Ederlize Alonso dos Reis.

As aulas dos projetos serão 
retomadas no início de fevereiro. OS IMIGRANTES aprendem até a fazer crochê
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O calor das pessoas ao seu redor será muito grati-
ficante. Não se isole. Aproveite o máximo de hoje, 
tomando muitas vitaminas - você precisa cuidar mais 
de si mesmo.

Você vai ouvir fofocas em torno de você e deve ficar 
completamente de fora para evitar disputas. Seria 
uma boa ideia descansar da turbulência ao seu redor. 
Admitir isso seria vantajoso.

É aconselhado que você aplique maior equilíbrio 
ao seu estilo de vida. Sua visão é mais objetiva. A 
sensação de cansaço está levando você na direção 
certa. Uma noite tranquila seria perfeito, então des-
canse em completa privacidade.

As circunstâncias de hoje vão lhe dar os meios para 
finalizar um projeto. Evite discussões inúteis e você 
vai evitar fazer esforços em vão. Concentre-se em 
você mesmo.

O clima é construtivo e gratificante no aspecto emo-
cional e a sorte está com você para o estabelecimento 
de novos contatos. Você está desperdiçando tempo 
demais com assuntos triviais e isso o está desgas-
tando. Você não precisa olhar muito longe para ver 
porque está cansado.

Você terá uma tendência a idealizar o passado. Não 
entre neste beco sem saída. Tenha cuidado, sua 
tendência a exagerar poderia prejudicar sua saúde 
e suas relações com os outros. Você corre perigo de 
levar as coisas longe demais.

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações 
estão em sintonia com o seu ego básico e isso o 
torna dinâmico hoje. Você está inundado com uma 
sensação de bem-estar! Você terá maior influência 
sobre os outros, mas não abuse.

Seus pressentimentos estavam bem fundamentados 
e as notícias não o surpreenderão. Você sabe o que 
fazer, então aja. Tenha cuidado para não ficar muito 
desanimado. Mime-se e você vai se sentir melhor.

Sua lucidez vai fazer com que você se sinta muito útil, 
por isso não hesite em expressar sua opinião, o seu rea-
lismo não falhará. Será fácil mergulhar em um trabalho 
que use o seu cérebro. Não se esqueça de seguir para 
outra coisa depois para refrescar a cabeça.

Sua ética rigorosa terá que fazer julgamentos sobre 
as pessoas ao seu redor, mas tente não ser muito 
severo. Você vai sentir uma necessidade real de 
aproveitar ao máximo os prazeres da vida - siga 
suas necessidades.

Seu bom senso o está guiando na direção certa. 
Alguns chamam isso de sorte, seja racional. Descarte 
certos hábitos que não estão ajudando você. Seria 
uma boa ideia rever seus hábitos alimentares.

Há muita coisa acontecendo ao seu redor, não se 
disperse. Seus desejos estão em conformidade com 
a realidade e você é geralmente bem equilibrado. O 
que está faltando é praticar um pouco de esporte.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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TPMP
RENUNCIAR

MOROSOGRE
CIMAPAC
AESAMBA

CRESCERET
PMAMAZONA
REVIILSD

TERRAAIPO
ESCUTAMR

ESEAMAN
NTLESVU
TENISVOL

GEOMETRICO
SRSERIES

Prática
comum
no Natal

A que
inspira o

poeta

Vitamina
abundante
no limão

Canção
para o

aniversa-
riante

Pudico;
casto

Desistir;
abdicar 

Demorado;
vagaroso

Prefixo
que

significa
meio

Anteparo
curvo da
lataria de 
carros (pl.)

Em (?)
de: na 
parte

superior

Primeiro
verbete
do dici-
onário

Estilo do
grupo Fun-
do de Quin-
tal (Mús.)

"(?) – O 
Extrater-
restre"
filme

Local de
trabalho
do pintor

(pl.)

Santos
Dumont:
o Pai da
Aviação

Hortaliça
chamada
"salsão"

Letra da
roupa do

Robin
(HQ)

Sem valor
ou sem

efeito (pl.)

7, em al-
garismos
romanos

Calçado
para

praticar
exercícios

Volume
(abrev.)

O
elemento
como o

triângulo

Suces-
sões; se-
quências

O nosso
planeta

Cosmético
para hidra-
tar a pele
Conteúdo

O amor de
Ceci (Lit.)
Designa a 
pessoa (pl.)

Mulher
hipista

Agente que
causa gripe

Sílaba de
"lesma"

Nívea Ma-
ria, atriz 

Escola do
Exército 
Ponto

cardeal

Grêmio
(red.)

Tornei a
ver 

Tornar
mais
longo

(cabelo)

Consoan-
tes de
"nota"

Aplicam o
sentido da
audição

Euro
(símbolo)

4/aman. 6/moroso. 7/crescer — escutam. 10/geométrico.
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A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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Mortes no trânsito
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Familiares e amigos da pequena 
Maria Eduarda Mendes Eilkina, de 7 
anos, que morreu no último sábado (18) 
atropelada perto da casa onde morava, 
reuniram-se na tarde de ontem (21) 
pedindo justiça e a prisão do motorista. 

“Ele tirou a vida de um anjo, na 
frente dos irmãos dela. Ele precisa 
pagar pelo que fez! Minha filha não 
vai voltar, mas, se ele não for preso, 
vai fazer de novo”, lamentou a mãe 
da criança, Gisele Mendes da Silva. 

O protesto começou no local onde 
aconteceu o acidente, no Jardim 
Melissa, e se estendeu até a Avenida 
Piquiri, no Bairro Brazmadeira, zona 
norte de Cascavel, onde os mani-
festantes atearam fogo em pneus e 
fecharam as ruas impedindo a pas-
sagem de carros. Após negociação, a 
Polícia Militar conseguiu a liberação da 
passagem dos ônibus do transporte 
público e ajudou no isolamento do 
local com viaturas fechando as vias 
de acesso e orientando os motoristas. 

Os manifestantes pediam a pre-
sença do delegado da Polícia Civil, 
Fernando Zamoner, responsável pelo 
inquérito que apura o caso, além da 
prisão imediata do motorista.  

Familiares de Maria Eduarda
pedem a prisão de motorista

MANIFESTANTES fecharam ruas pedindo justiça à morte de criança 

Investigação 
Na última segunda-feira (20), em entrevista coletiva, o delegado disse que não 
houve prisão em flagrante do motorista porque ele foi agredido por populares 

no local do acidente e precisou ser encaminhado a um hospital. 
Ele ainda não se apresentou à Polícia Civil, mas deve permanecer em liberdade 
durante a investigação do crime, que até o momento é considerado homicídio 
culposo, quando não há intenção de matar. A Polícia Civil informou que aguar-

dava a apresentação espontânea do condutor, mas, como isso não ocorreu, 
uma ordem de serviço foi expedida e policiais tentam localizá-lo nos endereços 
informados para que ele seja intimado para comparecer na delegacia e prestar 
esclarecimentos.  O condutor não tem carteira de habilitação. Não há confirma-

ção se ele dirigia sob efeito do álcool.

 Enquanto o Paraná “comemora” 
a redução nas mortes em rodovias 
federais, na delegacia de Casca-
vel houve aumento de 3,44% em 
2019 na comparação com 2018. 
Conforme dados da PRF (Polícia 
Rodoviária Federal), ano passado 
60 pessoas morreram em 52 aci-
dentes na região, contra 58 mortes 
em 45 ocorrências no ano anterior. 

Já o número total de acidentes 
registrados foi menor, passando de 
745 em 2018, para 743 ano passado. 

O número de feridos seguiu a 
mesma tendência, passando de 

Trechos mais 
violentos 
A BR-277 é a rodovia mais violenta, 
onde foram registradas 56% das 
mortes no ano passado. 
Os locais onde mais foram registra-
dos acidentes foram: entre os KMs 
590 e 600 da BR-277, que fica do 
trevo da Carelli até 2 km antes do 
final da pista dupla sentido a Foz 
do Iguaçu. E também entre os KMs 
470 e 480, na região do aldea-
mento indígena em Nova Laranjei-
ras, uma área com muitas curvas.
Ainda de acordo com a PRF, 84% 
das mortes ocorreram em pista 
simples e 53% delas em colisões 
frontais e atropelamentos. 

955 para 907 em 2019. 
Para o inspetor Ricardo Salgueiro, 

os registros não são alarmantes: 
“Considerando o histórico, é positivo, 
estamos dentro do aceitável. É sem-
pre importante lembrar que o condutor 
precisa respeitar as leis de trânsito e, 
claro, a sinalização para chegar em 
segurança ao seu destino”. 

Mortes aumentam nas rodovias federais
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Athletico 3 1 1 0 0 3 1 2
2º Coritiba 3 1 1 0 0 2 1 1
3º Londrina 3 1 1 0 0 2 1 1
4º Cianorte 3 1 1 0 0 1 0 1
5º Operário 3 1 1 0 0 1 0 1
6º Paraná 1 1 0 1 0 0 0 0
7º Rio Branco 1 1 0 1 0 0 0 0
8º FC Cascavel 0 1 0 0 1 1 2 -1
9º PSTC 0 1 0 0 1 1 2 -1
10º Cascavel CR 0 1 0 0 1 0 1 -1
11º Toledo 0 1 0 0 1 0 1 -1
12º União Beltrão 0 1 0 0 1 1 3 -2

PARANAENSE

    QUARTA-FEIRA (22)
19h30 Londrina x Cianorte
20h FC Cascavel x Operário
20h Athletico x PSTC
20h Toledo x União Beltrão

     QUINTA-FEIRA (23)
19h30 Cascavel CR x Paraná
20h Coritiba x Rio Branco

2ª RODADA

3ª RODADA
          SÁBADO (25)

17h Athletico x Londrina
            DOMINGO (26)

16h FC Cascavel x Cascavel CR
16h Paraná x Coritiba
16h PSTC x Toledo
16h Cianorte x União
16h Operário x Rio Branco 

Cidade do interior do Estado com 
mais representantes na Primeira Divi-
são do Paranaense de Futebol 2020, 
Cascavel entrará de vez na competi-
ção nesta semana, com jogos válidos 
pelas 2ª e 3ª rodadas, desta quarta-
-feira (22) a domingo (26).

Serão três partidas em cinco 
dias: FC Cascavel x Operário nesta 
quar ta-feira (22), Cascavel CR 
x Paraná na quinta-feira (23) e o 
Clássico do Guizo, o dérbi local, no 
domingo, às 16h.

Para isso, o gramado do está-
dio cascavelense passou por 
cuidados especiais nos últimos 
meses. Afinal, em toda a primeira 
fase do Estadual, serão 10 jogos 
e cerca de 20 sessões de treinos 

FC Cascavel e Cascavel CR
têm semana cheia no Olímpico

FÁBIO DONEGÁ

Serpente Aurinegra
Após estrear no Paranaense de Futebol 2020 fora de casa e com derrota para o 
Coritiba, no último domingo (19), o FC Cascavel conta com o fator casa diante 
do Operário nesta quarta-feira (22), dia no qual debuta diante de sua torcida 

pela competição. O duelo, válido pela 2ª rodada, está marcado para as 20h, no 
Estádio Olímpico Regional. Para este jogo, o técnico Marcelo Caranhato não tem 
desfalques em relação ao fim de semana, e ainda espera contar com o zagueiro 
Douglas Mendes, o lateral-esquerdo Quaresma e o atacante Paulo Sérgio, que 

ficaram de fora da delegação que enfrentou o Coxa para tratar de lesões. O 
volante Franco é outra opção, após ter a documentação regularizada.

- totalizando 30 datas - em 47 dias. 
Nesse período, o Estádio Olímpico 
só não receberá programação 

alguma na 4ª (dias 29 e 30 de 
janeiro) e na 11ª rodada (15 de 
março) do Estadual.

l Serpente Tricolor
Para o Cascavel CR, derrotado por 1 a 
0 pelo Operário em Ponta Grossa na 
1ª rodada, a missão nesta quinta-feira 
(23) será diante de outro adversário que 
também busca a primeira vitória no Para-
naense 2020, o Paraná Clube.
A Gralha paranista ficou no empate sem gols 
com o Rio Branco em Paranaguá e chega ao 
Estádio Olímpico para sua segunda partida 
seguida como visitante. A diferença é que 
desta vez conta com o “espião” Allan Aal. 
O treinador paranista conhece bem o 
estádio cascavelense e a Serpente Tricolor, 
afinal, comandou o Cascavel CR no Para-
naense 2019. Sua despedida da equipe 
foi no último dia 31 de março, na primeira 
edição do dérbi local, que terminou empa-
tado por 1 a 1.

l INGRESSOS
Os ingressos para as estreias dos 
times cascavelenses em casa no 
Paranaense de Futebol terão valores 
distintos. Para as partidas do FC Cas-
cavel (às 20h desta quarta-feira con-
tra o Operário e às 16h de domingo 
contra o Cascavel CR) os valores são 
R$ 82 para as cadeiras cobertas e  
R$ 32 para as arquibancadas, com 
promoção para ambos os setores 
para quem for ao estádio com a 
camisa aurinegra: R$ 42 e R$ 17, 
respectivamente. Já os ingressos para 
Cascavel CR x Paraná Clube, às 19h30 
desta quinta-feira (23), os valores são 
R$ 40 para as cadeiras e R$ 20 para as 
arquibancadas, com meias-entradas a 
R$ 20 e R$ 10, respectivamente. 
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Esporte com segurança
no Lago Municipal

Com sete remanescentes e 11 novi-
dades em relação a 2019, o Cascavel 
Futsal versão 2020 se apresentará para 
os trabalhos na temporada deste ano na 
terça-feira (28), em evento marcado para 
as 9h30 na Prefeitura.

O técnico Cassiano Klein e o pre-
parador físico Raphael Martins, tam-
bém remanescentes - assim como 
Gilmarzinho, Paulo Rocha e Mangaba 
-, já estão na cidade. Além deles, 

seguem no time, no grupo de atletas, 
o goleiro Thiago, os alas Claudinho, 
Pedala e Humberto, o fixo Carlão e 
os pivôs Jorginho e Roni.

Já as novidades ficam por conta 
dos goleiros André Deko (Marechal) 
e Henrique (São João do Ivaí), do 
fixo Biel (Marechal) e dos alas Ale-
xandre Pintinho (Marreco), Zequinha 
(Marreco), Eduardo Jabá (Marechal), 
Alef (Jaguaribe-CE), Gustavinho (São 

José-SP), Gabriel Gurgel (Carlos Bar-
bosa-RS), Mariano (Sercca-RS) e David 
(Siqueira Campos).

O primeiro compromisso do Casca-
vel Futsal em 2020 será na 3ª Copa 
Três Coroas, na cidade que dá nome 
ao torneio, no Rio Grande do Sul. A 
competição será de 13 a 16 de feve-
reiro com as presenças também de 
Foz Cataratas, Pato Futsal, Criciúma, 
e Minas, além do anfitrião Três Coroas.

Cascavel Futsal iniciará temporada na terça-feira

A paisagem do Lago Municipal de 
Cascavel está mudando aos poucos. 
Cartão postal da cidade e berço de 
canoístas para a seleção brasileira, 
o local está recebendo da Confede-
ração Brasileira melhorias que o tor-
narão o melhor do continente para 
a prática da canoagem velocidade. 
Para isso, medidas extras de segu-
rança estão sendo adotadas.

É que desde a última semana o 
Lago começou a receber o píer, as 
raias e as boias que possibilitarão 
a Cascavel ser a sede da equipe 
feminina do Brasil da modalidade. 
O investimento em materiais foi de 
cerca de R$ 200 mil e a instalação 
completa, que conta com apoio de 
equipes da Prefeitura de Cascavel, 
da Confederação Brasileira e do 
Corpo de Bombeiros, deverá ficar 
pronta em meados de fevereiro.

Esse pelo menos é o cronograma 
inicial, que pode sofrer alterações de 
prazo. Um dos motivos pelo prazo ter 
sido fixado em fevereiro, por exem-
plo, foi a pedido de uma das empre-
sas fornecedoras das boias. Outro, 
entretanto, é agora caso de polícia. 
É que uma das boias já instaladas 
sumiu ontem (21) de uma das raias. 
O detalhe é que se foi com toda a 
estrutura que a mantinha presa no 
cabo de aço, o que levanta a sus-
peita de que tenha sido levada, e não 
se soltado aleatoriamente. Por conta 
disso, um Boletim de Ocorrência foi 

Píer mais fundo
Outro cuidado extra a ser tomado é orientar a população sobre o novo píer 

instalado no lago. Ele está localizado a poucos metros da entrada principal da pista 
de caminhada, mas terá acesso vedado à população, pois, ao contrário do píer 
de madeira, que estava em águas rasas, a nova estrutura está instalada onde a 

profundidade é de cerca de 2 metros. Entretanto, o atraque ao píer, de praticantes 
de esportes que já estiverem na água, é permitido.

NOVO píer exige atenção redobrada à segurança no Lago Municipal

FÁBIO DONEGÁ

registrado na Polícia Militar.
Por conta disso, também, a 

segurança no Lago Munic ipal 
será intensificada, com rondas 
de agentes públicos em horários 

alternativos e a instalação de câme-
ras de monitoramento, projeto que 
o Município levará adiante nos pró-
ximos dias e que visa evitar outros 
tipos de crime no local.
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A bola vai rolar para mais um 
Campeonato Gaúcho a partir 
desta quarta-feira (22), dia no 
qual o  Grêmio, atual bicampeão, 
estreia na competição recebendo 
o Caxias, às 20h. Em um duelo 
entre times das duas maiores 
cidades do Rio Grande do Sul, 
a disputa regional promete dar o 
tom, afinal, tricolores e grenás, 
historicamente, têm uma rivali-
dade histórica. Para o Imortal, 
após perder para o Pelotas a 
Recopa Gaúcha com a equipe de 
transição, a tendência é de que 
Renato Gaúcho (foto) mande um 
time mais reforçado a campo nesta 
noite, com: Victor; Victor Ferraz, 
David Braz, Kannemann e Cortez; 
Maicon, Lucas Silva, Alisson, 
Thaciano e Everton; Luciano.

 Campeonato estadual mais 
difícil e mais valorizado do País, 
o Paulistão 2020 começa hoje 
com quatro jogos. No ano em 
que os quatro clubes grandes do 
estado vão disputar juntos a Copa 
Liber tadores pela primeira vez, 
a competição regional serve de 
aperitivo para o torcedor ver como 
Corinthians, Palmeiras, Santos e 
São Paulo iniciam a temporada.

Nesta quarta-feira (22), desta-
que para os compromissos de Pal-
meiras e São Paulo pela primeira 
rodada. Para o Verdão, a estreia 
será fora de casa contra o Ituano, 
às 19h15. Já o Tricolor receberá o 
Água Santa às 21h30, no Morumbi. 
O detalhe é que domingo (26), pela 
2ª rodada, os dois rivais terão o Cho-
que-Rei pela frente, na Fonte Lumi-
nosa, em Araraquara, às 16h, com 
mando palmeirense – o gramado 
do Allianz Parque está em reforma.

No Palmeiras, Vanderlei Luxem-
burgo definiu a equipe para a pri-
meira partida oficial nesta tempo-
rada com uma formação que já foi 

Paulistão com clássico à vista
testada na Florida Cup, competição 
que lhe garantiu o primeiro título 
neste retorno à equipe. Assim, 
mandará a campo no Estádio 
Novelli Junior: Wever ton; Mar-
cos Rocha, Felipe Melo, Gus-
tavo Gómez e Victor Luis; Rami-
res, Gabriel Menino e Lucas Lima; 
Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano.

No São Paulo, o técnico Fer-
nando Diniz amarga cinco desfal-
ques para montar a equipe. Por 
isso, faz mistério sobre quem 

mandará a campo contra o Água 
Santa, mas escalação deve ter: 
Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, 
Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, 
Daniel Alves e Hernanes; Vítor 
Bueno, Helinho e Pablo. O treina-
dor não tem à disposição o meia 
Gabriel Sara, o zagueiro Walce 
e o atacante Rojas (lesionados) 
e Antony e Igor Gomes (na sele-
ção brasileira olímpica). O Trico-
lor está no Grupo C, com Ituano, 
Mirassol e Inter de Limeira.  

Vasco e Fla fazem clássico de “pouca importância”
Depois de um dos clássicos mais emblemáticos dos últimos tempos, Vasco e 

Flamengo se reencontram nesta quarta-feira (22) em clima de pré-temporada. 
Cerca de dois meses depois da já famosa declaração de Bruno Henrique, ale-

gando que o Fla estava “em outro patamar”, após o empate por 4 a 4 pelo Bra-
sileirão, os dois clubes fazem o primeiro embate de 2020 às 21h, no Maracanã, 

pela 2ª rodada do Campeonato Carioca.
Apesar de ser apenas a segunda partida do ano e valer pouco se comparado ao que 

ambos têm em vista para o ano, a rivalidade já dá as caras no duelo. O Flamengo, 
que disputou o Mundial de Clubes há menos de um mês, vai mandar a campo um 
time recheado de juniores, esvaziando uma possível derrota para o adversário.
Ciente disso, o técnico Abel Braga, que revê o clube após uma conturbada saída 
no meio do ano passado, contra-atacou rapidamente. Subiu oito jogadores das 
categorias de base, aproveitando a eliminação dos juniores na Copinha, e asse-

gurou que vai poupar todos os titulares.
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