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Cascavel tenta elevar a
categoria do aeroporto
O prefeito Leonaldo Paranhos esteve ontem na sede do Cindacta II, em Curitiba, para discutir 
agilização na liberação das certificações necessárias para a operação do Aeroporto Municipal 
Adalberto Mendes da Silva nas novas instalações, tão logo seja inaugurado o novo terminal de 
passageiros. A intenção é elevar a categoria do aeroporto na Anac, passando de 3C para 4C, 

habilitando Cascavel a operar com Boeing 737-800. 
l Pág. 4

FÁBIO DONEGÁ

De volta 
aos trilhos

Um ano depois de implantado, o novo sistema de transporte de Cascavel 
parece ter entrado nos trilhos. Tanto Cettrans quanto os passageiros 
se adequaram às mudanças, fizeram alguns ajustes, e hoje tudo flui de 
maneira bem mais tranquila. l Pág. 5
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Em vídeo divulgado em 
sua conta no Twitter, Onyx 
Lorenzoni, ex-chefe da Casa 

Civil e novo ministro da 
Cidadania, disse que come-
çará “uma nova missão” a 
pedido do presidente Jair 

Bolsonaro. Sem falar sobre 
prioridades diante da pasta, 
afirmou apenas que traba-

lhará para “melhorar e trans-
formar a vida dos brasileiros 

e brasileiras”. 

A autodescoberta da espiritualidade
Quando falamos da autodescoberta pessoal, mencionamos fre-

quentemente o tema da espiritualidade. Hoje, as pessoas gostam 
muito de usar esse conceito, a espiritualidade. Porém, usam de um 
modo não muito rigoroso. Espiritualidade significa para cada pessoa 
algo diferente e, na verdade, espiritualidade significa viver a partir 
do espírito. Para os cristãos, é o Espírito Santo que nos penetra e é 
dessa fonte que nós gostaríamos de viver. Muitas pessoas entendem 
por espiritualidade se ocupar com coisas espirituais, envolver-se com 
meditação ou frequentar cursos de espiritualidade. Esses são sempre 
modos concretos de como a espiritualidade pode se expressar.

Muitos, ao buscarem um caminho espiritual, não se sentem com-
preendidos pelos que estão por perto. Com sua base espiritual, eles 
incomodam quem está ao seu redor, pois em cada um de nós se 
encontra essa ânsia mais profunda, qual seja, em última instância, 
por uma vida a partir de Deus e com Deus. Porém, muitas vezes, 
nós reprimimos essa ânsia. Quando alguém próximo a nós se põe no 
caminho da espiritualidade, ele nos lembra dessa vontade, que, por 
vezes, pode estar reprimida. Nós não queremos assumir a nossa ânsia, 
o nosso desejo de Deus. Então, corremos o perigo de desvalorizar a 
busca espiritual do outro. São, sobretudo, as pessoas que se interes-
sam apenas por dinheiro e sucesso que ridicularizam a espiritualidade 
dos outros para fugirem do próprio remorso, pois há nelas uma voz 
lhes dizendo que a vida não é só dinheiro e sucesso. 

Uma pessoa que está buscando viver espiritualmente precisa ter uma 
grande confiança interior para não se deixar arrastar por essas atitudes 
depreciativas. Inversamente, há também, sem dúvida, exageros no cami-
nho da espiritualidade. Às vezes, os questionamentos de fora são plena-
mente justificados. Eles nos advertem para nos perguntarmos se, com a 
nossa caminhada espiritual, nós não estamos fugindo dos desafios do dia 
a dia. Isso precisamos nos perguntar. As pessoas precisam se perguntar. 
Para os antigos monges, o controle da realidade era sempre um critério 
importante. Se eu me confrontar com a realidade e deixar com que o 
espírito de Deus penetre nela, então isso é um bom caminho espiritual. 
Entretanto, se, através de minha prática espiritual, eu fugir da respon-
sabilidade na família ou no trabalho, então essa não é a espiritualidade 
que Jesus nos anunciou. Por isso, caro leitor, a autodescoberta pessoal 
é também perceber os caminhos que estamos fazendo quando falamos 
em espiritualidade. Pense nisso!

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

FABIO RODRIGUES POZZEBOMAGÊNCIA BRASIL

Nublado

 “O time de Bolsonaro 
é humilde, é unido e 
é forte, e aqui 
não importa o 

número da camiseta”.

Jornal O Paraná
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Restam dois
O futebol paranaense que 
vê o FC Cascavel com bons 
olhos no Estadual ao liderar 
a competição e se estrutu-
rando para num futuro breve 
estar entre os melhores do 
País contrasta com a campa-
nha das principais equipes 
do Estado neste início de 
Copa do Brasil. Dos cinco 
representantes do futebol 
paranaense que iniciaram 
a competição, apenas dois 
seguem na disputa: Paraná 
Clube e Operário, que a 
cada fim de temporada 
batem “na trave” para deixar 
a Série B do Brasileiro rumo 
à Série A.

Vexame
Já Coritiba e Londrina deram 
vexame com eliminações 
como visitante na Copa do 
Brasil. Isso significa que 
atuaram contra times de 
menor expressão e que 
poderiam empatar para 
avançar à segunda fase, 
mas acabaram derrota-
dos. O Tubarão pelo XV de 
Piracicaba e o Coxa pelo 
Manaus. Já o Toledo era 
azarão diante do Náutico. 
Atuou em casa e precisava 
vencer, mas também acabou 
derrotado.

Nas oitavas
Terceiro estado com mais 
representantes na Copa do 
Brasil 2020, atrás de São 
Paulo e Rio Grande do Sul, 
o Paraná também segue 
na disputa com o Athle-
tico, atual campeão e que 
debutará na atual edição 
apenas nas oitavas de final, 
por conta das disputas da 
Libertadores, que iniciarão 
mês que vem.

Supercopa
Antes de iniciar a defesa do 
título da Copa do Brasil e a 
busca pela conquista inédita 
na Libertadores, o Athletico 
está concentrado na Super-
copa do Brasil, que será 
realizada neste domingo 
(16) em Brasília (DF), contra 
o Flamengo. Para este jogo, 
o técnico Dorival Júnior 
terá força máxima, com os 
retornos do meia Fernando 
Canesin e do atacante 
Carlos Eduardo, que desfal-
caram a equipe no empate 
com o Paraná Clube pelo 
Paranaense.

Mais Verão

Três municípios da Costa Oeste
recebem programação esportiva

Cascavel - Em seu ante-
penúltimo fi m de semana este 
ano, o Mais Verão 2020 chega 
a três cidades da Costa Oeste 
neste fim de semana. São 
Miguel do Iguaçu, Itaipulân-
dia e Pato Bragado recebem 
o evento com programação 
esportiva para a comunidade 
local e a turística.

Em São Miguel haverá 
jogos de vôlei de praia, 
no Balneário Ipiranga, 
enquanto Itaipulândia rece-
berá disputas de bocha de 
areia, no Balneário Jacu-
tinga, e Pato Bragado será 
movimentada por partidas 
de futebol de areia. Nas 
três cidades também serão 

PRÓXIMAS ETAPAS
No próximo fim de semana, de Carnaval, de 22 e 23 de 
fevereiro, o Mais Verão 2020 ocorrerá em Marechal Cândido 
Rondon, com vôlei de praia e beach tennis, e em Mundo Novo 
(MS), com futebol de areia e vôlei de praia. O Mais Verão será 
encerrado no final de semana dos dias 29 de fevereiro e 1º 
de março em Guaíra (vôlei de praia e futebol de areia), Santa 
Terezinha de Itaipu (vôlei de praia e bocha) e Diamante do 
Oeste (futebol de areia e vôlei de praia).

JOGAM HOJE
                        PAULISTA

19h15 Inter de Limeira x Sto André
21h30 Botafogo x Água Santa

                                                INGLÊS
17h W. Wanderers x Leicester

                                             ESPANHOL
17h Valencia x At. de Madri

                                             FRANCÊS
16h45 Mônaco x Montpellier

                                              ALEMÃO
16h30 B. Dortmund x E. Frankfurt

desenvolvidas atividades 
recreativas e culturais e ofi -
cinas esportivas.

Para o torneio de vôlei de 
areia, em São Miguel, as ins-
crições podem ser feitas no 
local do evento, amanhã (15) 
e domingo (16). No local 
também haverá ofi cinas de 
stand up padle e canoagem, 
além de brinquedos infl áveis 
e aulas de zumba.

Em Itaipulândia as ativi-
dades começarão às 14h do 
sábado pelo Itaverão, projeto 
municipal. Pelo Mais Verão, 
o Torneio de Bocha de Areia, 
nos naipes feminino e mas-
culino, será domingo (16). 
As inscrições devem ser 

realizadas das 10h às 12h, no 
local, ao valor de R$ 40 por 
equipe. Todo o valor arreca-
dado será revertido em pre-
miação, do 1º ao 4º lugar.

Já para o Regional de 
Futebol de Areia, em Pato 
Bragado,  as inscrições 
devem ser feitas até às 15h 

deste sábado (15), a R$ 70 
no masculino e a R$ 20 no 
feminino. A competição pre-
miará do 1º ao 3º lugar com 
dinheiro. A programação 
contará também com ativi-
dades recreativas como fute-
bol de sabão, escorregador 
infl ável e stand-up.

Robert Scheidt crava vaga em
Tóquio 2020 e quebra recorde

Rio de Janeiro - Perto de 
completar 47 anos de idade, 
o velejador Robert Scheidt 
confi rmou nesta semana, na 
quarta-feira (12), uma vaga 
nos Jogos Olímpicos Tóquio 
2020, na classe Laser. Maior 
medalhista olímpico da his-
tória do País, com dois ouros, 
duas pratas e um bronze, ele 
está em 29º lugar no Cam-
peonato Mundial, que está 
sendo realizado em Miami 
(EUA), mas já confirmou 
seu lugar na Olimpíada.

No ano passado, Robert 
Scheidt ficou em 12º lugar 
no Campeonato Mundial da 
classe Laser e conseguiu dar 
um passo gigantesco para a 

vaga olímpica, já que o índice 
técnico estipulado pela Confe-
deração era ser top 18. Porém, 
ainda havia uma chance dele 
não se classifi car: algum bra-
sileiro ir ao pódio no Mundial 
deste ano, que está sendo rea-
lizado em Miami. Além de 
Scheidt, o único brasileiro 
presente no evento é Gustavo 
Nascimento, que está em 84º 
lugar não tem mais chances 
de ir ao pódio.

Assim, o veterano partici-
pará de sua sétima Olimpíada 
e quebrará um recorde, já 
que nenhum atleta brasileiro 
jamais competiu em tantas 
edições. A jogadora de fute-
bol Formiga deve igualar esse 

recorde, já que é um dos des-
taques da seleção brasileira 
que está classificada, mas 
ainda não teve sua convo-
cação confi rmada. Rodrigo 
Pessoa, do hipismo, e Jaque-
line Mourão, do ciclismo, 
também brigam para chegar 
a tal número.

FUTEBOL | Toledo anuncia reforço para a zaga
De olho em repor 
algumas das vagas 
deixadas em aberto 
no elenco no início da 
semana, com a saída 
de quatro jogadores, 
e reforçar o setor 
defensivo na luta con-
tra o rebaixamento no 
Paranaense, o Toledo 
anunciou, ontem 
(13), a contratação 

do zagueiro Evailton de Franca Rocha, o Vavá. O jogador estava 
disputando o Campeonato Gaúcho pelo São Luiz de Ijuí, mas é 
velho conhecido da torcida toledana. Ele já passou pelo Porco 
em 2015, ano em que fez parte do elenco que subiu o time para 
a primeira divisão do estadual. Após aquela vitoriosa campanha, 
Vavá jogou por Tupynambas-MG, Caxias-RS, Hercílio Luz-SC e por 
último, São Luiz. O zagueiro de 26 anos já treina com o elenco e 
aguarda apenas a liberação da documentação de transferência 
para ser opção para o técnico Zé Maria domingo (16), diante do 
Athletico, na Arena da Baixada.
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 O futuro dos servidores 
da Cettrans (Companhia 
de Engenharia de Trans-
por te e Trânsito) deve a 
ser a transposição à Tran-
sitar (Autarquia Municipal 
de Mobilidade, Trânsito 
e Cidadania), mudando 
de regime celetista para 
estatutário. A proposta foi 
apresentada para avalia-
ção do TCE-PR (Tribunal 
de Contas de Estado).

O direcionamento é o 
que tem maior aptidão a 
ser implantado, conforme 
a avaliação do liquidante 
da Cettrans, Vander Piaia, 
que ontem esteve em Curi-
tiba para propor o modelo 
e esclarecer dúvidas sobre 
possíveis consequências 
da adoção dessa medida. 
“Temos pareceres jurídicos 
favoráveis para a transpo-
sição, não que isso seja 
definitivo. Essa mudança 
aliviaria a carga tributária... 
estou indo para esse cami-
nho, que parece estar se 
afunilando”, diz Piaia.

Com isso, o Município 
se livraria do custo das 
demissões e o funcionário 
de carreira continuaria a 
exercer a função. Além de 
evitar indenizações, a Tran-
sitar garante mão de obra 
especializada da Cettrans. 
“São servidores com amplo 
conhecimento técnico. A 
maioria dos servidores fez 
muitos cursos. O modelo 
adotado seria mais eco-
nômico e menos oneroso. 
Imagine demitir todos, fazer 
novo concurso, oferecer 
cursos... demoraria muito. 
Estou afunilando todos 
esses pontos... temos que 
manter cuidado dobrado 
pelas questões jurídicas”, 
acrescenta Piaia.

São estimados cor tes 
de 20% do quadro total da 

Aeroporto: prazo e recursos
Previstas para terminar em março, as obras do Terminal 
de Passageiros receberam pedido de aditivo de prazo da 

construtora OTT Construções, de Curitiba. Os serviços até estão 
dentro do cronograma, mas houve mudanças no projeto para 
a instalação dos fingers e também adequação estrutural para 

instalação de ar-condicionado em todo o prédio, um custo 
adicional de R$ 1,4 milhão. Com isso, a empresa que venceu o 
certame com a proposta de R$ 16.388.084 praticamente volta 

ao valor inicial da licitação. Ela havia dado um desconto de R$ 2 
milhões para vencer a disputa. 

Mais tempo
A empresa que executa o binário Kennedy-Recife teve que 
solicitar mais prazo para concluir os serviços. A prefeitura 

autorizou mais um mês para entregar a obra aos moradores.

Só hoje
O tempo necessário para 
a conclusão da obra será 
apresentado hoje pelo 
engenheiro da Secretaria de 
Obras Sandro Camilo Rancy, 
durante entrevista coletiva, 
às 9h, no Aeroporto. Outra 
novidade em relação ao 
complexo de investimentos 
para ampliação de voos é a 
definição da empresa que 
fará o pátio de aeronaves: 
Dalba Engenharia, no valor 
de R$ 6,8 milhões.

Previdência
O prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) acaba de 
formalizar a criação de uma 
comissão especial para 
análise de implementação 
da reforma previdenciária 
para o regime municipal. O 
grupo avaliará os impactos 
das decisões nacional e 
estadual e emitirá parecer 
sobre possíveis adequações 
dos regimes próprios. Serão 
três servidores do Paço, 
um da Câmara, um do 
Sindicato dos Professores, 
um do Sindicato dos 
Servidores Municipais, um da 
Associação dos Pensionistas, 
um do Conselho Municipal 
de Previdência e três do 
Instituto Municipal de 
Previdência.

Uber e afins
Na Câmara, os motoristas 
de transporte individuais 
por aplicativos - Ubers e 
99, entre outros - fizeram 
novas cobranças que serão 
encaminhadas ao Executivo 
municipal: querem dois 
pontos fixos para embarque/
desembarque, um no aeroporto 
e outro na rodoviária, visto que 
agora também terão que pagar 
taxas, igual os taxistas. Ontem, 
o vereador Rafael Brugnerotto 
(PSB) reuniu a categoria para 
esclarecer dúvidas. Haverá duas 
mudanças no texto que volta 
para sessão na segunda, às 9h.

Mudanças
A primeira deixa claro que 
o seguro a ser comprovado 
pode ser o mesmo arcado pelo 
aplicativo e a segunda sobre 
a identificação da vistoria 
de inspeção, que poderá ser 
removida quando o carro não 
estiver a serviço. A ideia é 
usar ventosas ou imãs. É que 
ainda há receio de represálias 
da categoria ou intimidações 
da concorrência. “Eles ficaram 
satisfeitos com a proposta, 
pois o projeto é referência no 
País. Não onera a atividade, 
mas a regulamenta e dá 
segurança aos motoristas e 
também aos passageiros”, 
afirma Brugnerotto.

TCE avalia migração de
servidores da Cettrans

Cettrans, que hoje tem 230 
funcionários. Menos de 10% 
são aposentados com víncu-
los ativos - servidores que 
terão fundamental par tici-
pação na construção da 
Transitar. “São servidores 
com grande envolvimento 
no setor, com experiência 
e especialização”.

Esse é o modelo que 
agora aparenta ser o mais 
apropriado para a extinção 
da Companhia, mas o liqui-
dante explica que há outras 
opções em estudo. O con-
selho fiscal avalia todas as 
propostas. O PDV (Programa 
de Demissão Voluntária) 
será apresentado para ava-
liação do prefeito Leonaldo 
Paranhos. O documento 
ainda está em composição. 
“Tudo depende do impacto 
financeiro. Essa proposta 
dará uma janela para con-
templar funcionários que 
desejam seguir por outros 
caminhos”, explica Vander.

FECHAMENTO
Como meta, o liquidante 

pretende encerrar as ativida-
des da Cettrans em 31 de 
julho deste ano. Celeridade 
só possível com a aprova-
ção do modelo sugerido. 

Uma das dúvidas está 
relacionada ao recolhimento 
previdenciário: o IPMC (Ins-
tituto Previdenciário do 
Município de Cascavel) teria 
que assumir as despesas 
desses ser vidores, que 
migrariam para o sistema. 
“A dúvida é sobre essa por-
tabilidade. Estamos traba-
lhando, olhando para todos 
os lados, superando obstá-
culos para vencer e esco-
lher o melhor caminho: é o 
futuro de muitas pessoas, 
é uma situação muito deli-
cada, por se tratar de seres 
humanos”, ressalta Piaia. 
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 Ato pede fim da violência contra as mulheres
A população de Cascavel está sendo chamada a participar de um ato público pelo fim dos 
feminicídios e de denúncia da cultura de violência contra as mulheres. O ato público será 
em frente à Prefeitura de Cascavel, a partir das 16h deste domingo (16). Ele presta home-
nagem a uma das mais recentes vítimas, a bailarina maringaense Maria Glória Poltroneri 

Borges, assassinada no último dia 26 em Mandaguari, cidade próxima a Maringá.
“Vamos prestar nossa solidariedade a mais uma vítima, ao tempo em que nos 
elevamos contra toda forma de violência, para quebrarmos essa cultura, esse 

padrão de comportamento violento contra as mulheres, típico de uma sociedade 
patriarcal”, diz a advogada Isabelle Ianesko, uma das organizadoras do ato. 

Isabelle lembra que a morte a bailarina Magó, como era conhecida Maria Glória, 
é mais um marco da escalada de violência contra as mulheres e que tem provo-

cado mobilizações e manifestações em todo o Estado. 
Ela diz que tem recebido apoio de vários setores da sociedade, como da OAB 

(Ordem dos Advogados do Brasil), do Ministério Público, do Judiciário como um 
todo e também de movimentos sociais locais, como o 8 de Março e o Grupo 

das Marias. “É importante que todos estejam envolvidos nessa causa, inclusive 
os homens. Todos devem comparecer ao ato para que possamos construir um 
marco de luta contra os feminicídios e todas as demais formas de violência”.

 O prefeito Leonaldo Paranhos, 
o liquidante da Cettrans, Vander 
Piaia, e a gestora do aeroporto, 
Jocemara Lopes do Amarante, esti-
veram ontem (13) na sede do Cin-
dacta II, em Curitiba, onde foram 
recebidos pelo comandante do 
Centro Integrado de Defesa Aérea 
e Controle de Tráfego Aéreo, coro-
nel Kazuhiko, e a equipe técnica, 
que asseguraram apoio na agili-
zação da liberação das certifica-
ções necessárias para a operação 
do Aeroporto Municipal Adalberto 
Mendes da Silva nas novas insta-
lações, assim que for inaugurado 
o novo terminal de passageiros, 
com o novo pátio de aeronaves, 
última obra complementar do inves-
timento superior a R$ 35 milhões 
que o aeroporto de Cascavel está 
recebendo. Também participaram 
do encontro o diretor de Opera-
ções da Phenix Aeroportos, Clair-
ton Hammer, e o capitão Paulo 
Roberto, representante da MVS.

A anuência do Cindacta II é 
necessária para elevar a catego-
ria do aeropor to na Anac, pas-
sando da atual 3C para a 4C, 
habilitando Cascavel a operar 
com aeronaves de maior enver-
gadura, como Boeing 737-800. 
Atualmente, o aeroporto está rece-
bendo voos com Boeing 737-700.

“Foi uma reunião produtiva. O 
que nos incomoda ainda são os 
processos morosos. Contudo, a 
equipe do Cindacta, sabendo da 
importância estratégica do nosso 
aeroporto e dos investimentos vul-
tosos que estamos fazendo, dispo-
nibilizou-se a priorizar as certifica-
ções necessárias para mais esse 

Prefeitura tenta elevar
categoria do aeroporto

salto que Cascavel está dando, 
sem entraves”, disse o prefeito 
Leonaldo Paranhos.

Ele lembra que esse trâmite no 
Cindacta faz par te de um longo 
processo para modernização do 
aeroporto de Cascavel, que come-
çou ainda em janeiro de 2017, com 
autorizações e liberações em várias 
esferas, como na SAC e na Anac.

O terminal de passageiros do 

aeroporto de Cascavel está com 
80% das obras concluídas. Para 
entrar em operação, o Município 
precisa concluir o novo pátio de 
aeronaves, mudar o farol, a central 
de coordenação de voos e a nova 
taxiway. “Todos esses projetos 
foram apresentados na reunião de 
hoje [ontem], os quais foram bem 
avaliados pela equipe técnica”, 
destaca Vander Piaia. 

DIVULGAÇÃO
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Acidentes 
Uma das principais mudanças do 
sistema de transporte foram as faixas 
exclusivas para ônibus nas Avenidas 
Brasil, Tancredo Neves e Barão do 
Rio Branco. Com isso, ficou proibida 
a conversão para a esquerda, sendo 
obrigatório o looping de quadra. 
Seja por desconhecimento seja por 
teimosia, muitos acidentes aconte-
ceram desde então com motoristas 
que insistiam em fazer a conversão 
nas avenidas. Resultado: ao menos 39 
acidentes registrados em um ano. 

 As mudanças do sistema de 
transporte público de Cascavel com-
pletam um ano. Passado o caos e o 
desespero das primeiras semanas, 
hoje a rotina de quem depende dos 
ônibus é tranquila e a maioria já se 
adaptou às novas linhas.

O prefeito Leonaldo Paranhos 
definiu como “desafiante” a implan-
tação e todo o processo nesses 
12 meses. “O primeiro ano foi de 
adaptações, dificuldades extrema-
mente pesadas. Tudo isso foi muito 
novo para nós. Tivemos que fazer 
‘cirurgias’ no trânsito, nos próprios 
ônibus, pois foi preciso abrir mais 
uma por ta porque o projeto ini-
cial não era assim. Isso dificultou 
embarques, atrapalhou, atrasou... 
Hoje, com todos os avanços que 
tivemos, já estamos indo para um 
patamar que é bem aceitável”. 

Segundo a Cettrans, em 2019 
passaram pelo transporte coletivo 
mais de 21 milhões de passageiros, 
incluindo os passes-livres. A média 
mensal é de 1.700.000 passageiros. 

São cinco terminais de transbordo 
que alimentam o THQ (Transporte 
Humanizado de Qualidade): Leste, 
Oeste, Nordeste, Sul e Sudoeste.

Quem utiliza o sistema diz que ainda 
há aspectos a serem melhorados, princi-
palmente para reduzir o tempo.

Esse é o caso da Elisângela 
Ferreira. Antes ela usava a linha 
Parque São Paulo até o Terminal 
Oeste. Agora, sai de casa uma 
hora mais cedo para pegar as 
linhas Marechal Rondon ou 14 de 
Novembro. “O ônibus não vem até 
o terminal, só vai até a metade do 
caminho e volta. Então para quem 
mora lá é ruim. Eu saí às 10h30 
de casa para pegar a linha Mare-
chal e depois a Manaus, mas o 

Um ano depois, sistema
volta a andar nos “trilhos”

horário dela é só as 12h15. Antes 
eu podia sair às 11h30 de casa. 
Tenho que sair mais cedo e ficar 
esperando mais tempo aqui”.

A acessibilidade ainda é um desa-
fio a ser superado. Eder Rodrigues 
conta que sua esposa é cadeirante 
e todos os dias sofrem para se 
locomover. “Utilizo o ônibus para 
trabalho e minha esposa também. 
O que deixa a desejar mesmo é a 
acessibilidade, pois ela é cadeirante 
e fica bem complicado, nem mesmo 
as pessoas respeitam”. 

MOBILIDADE URBANA 
Para solucionar esses proble-

mas, está sendo elaborado o Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana, 
pensando já nas próximas duas 
décadas. Para o prefeito Paranhos, 
essa é a ferramenta que irá melhorar 
o trânsito, com prioridade ao trans-
porte coletivo. “Esse plano tem mais 
de dez pesquisas, que vão avaliar 
todas as dificuldades dos usuários. 
Existe a necessidade de implantação 

de mais ônibus em algumas linhas, 
estamos convencidos disso. O trans-
porte coletivo precisa acompanhar 
as mudanças, se inovar”. 

Os estudos preveem ônibus 
diferentes, como elétricos e com 
ar-condicionado, além de novas 
opções de transporte.

  FÁBIO DONEGÁ 

Ajustes realizados 
Desde a implantação do sistema, 

vários ajustes foram feitos. Alguns 
de maior proporção, como novas 

ligações entre os terminais; criação 
de linhas expressas passando pelas 
Ruas Paraná e Rio Grande do Sul; 
mais uma porta em 23 ônibus; e, 

programação semafórica.

Integração Temporal
De acordo com a Cettrans, em média, 54.504 passageiros utilizam a integração 
temporal por mês. A integração pode ser feita na Estação Central, na Catedral 
Nossa Senhora Aparecida, e permite ao passageiro trocar de ônibus sem pagar 
nova passagem desde que passe na catraca do coletivo seguinte dentro de um 
determinado período de tempo para seguir até o destino. Ele não pode fazer 

percursos de ida e volta com a mesma passagem. O benefício não é válido para 
quem usa o Cartão Express.
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De olho em deixar a zona de rebaixamento do Paranaense de Futebol pela primeira vez 
em 2020, na 7ª rodada, neste fim de semana, o Cascavel CR recebe o Coritiba às 16h 
deste domingo (16), no Estádio Olímpico Regional. Em ascensão no campeonato, vindo 
de empate fora de casa com o Londrina e vitória no Clássico da Soja com o Toledo, a 
Serpente tenta derrubar o último invicto do Estadual e ainda torce por tropeço de Toledo, 
União ou Paraná Clube para sair do Z4 a quatro rodadas do fim da competição. 

A temporada 2020 no calendário de 
corridas de rua em Cascavel terá início 
neste domingo (16), com a segunda 
edição da prova Zero Açúcar. A prova 
terá início às 8h, em frente ao numeral 
1835 da Rua Riachuelo e contará com 
provas nas distâncias de 5 km e 10 km. 
Apesar da longa duração dos percursos, 
um dos atletas mais rápidos do mundo 
estará presente no evento.

É que o atleta paraolímpico Viní-
cius Gonçalves Rodrigues virá a Cas-
cavel para participar como convidado 
da prova. Ele é o atual recordista mun-
dial dos 100m rasos da classe T63, 
para amputados de perna acima do 
joelho, com o tempo de 11s95.

Vinícius sofreu um acidente de trân-
sito em 2013, aos 19 anos de idade, 

na cidade de Maringá, e precisou passar 
pela amputação. Ainda no hospital, rece-
beu a visita da atleta paraolímpica Tere-
zinha Guilhermina, que o apresentou ao 
esporte paraolímpico. Dois anos depois, 
participou de sua primeira competição 
e no ano passado alcançou o recorde 
mundial, no Open Caixa, em São Paulo.

No domingo (16), a 2ª Corrida Zero 
Açucar terá fim às 10h. Enquanto 
isso haverá atletas em competição 
pela Avenida Brasil, entre as ruas Ria-
chuelo, no Centro, e as proximidades 
da União da Vitória, no Cataratas.

Recordista mundial
nas ruas de Cascavel

FC Cascavel tenta outro feito inédito
Líder isolado e embalado no Paranaense 2020, o FC Cascavel volta a campo 

neste domingo para defender o topo da classificação. A equipe aurinegra abrirá a 
7ª rodada às 16h deste sábado (15) em Paranaguá, contra o Rio Branco.

Vindo de cinco vitórias seguidas, o time cascavelense precisará de outro feito 
inédito no campeonato para manter a sequência, pois nunca venceu o Leão da 

Estradinha no Estádio Nelson Mendrado Dias.
É fato que os rivais se enfrentaram apenas uma vez no local, em partida que 

terminou empatada por 2 a 2, em 2018. Os outros quatro confrontos ocorreram 
com mando cascavelense, com três vitórias aurinegras e uma alvirrubra.
Para esta partida, o Rio Branco chega embalado por três vitórias consecutivas e 

com 100% de aproveitamento na Estadinha, na quarta colocação da classificação.
Já o FC Cascavel chega desfalcado do atacante Paulo Sérgio, que nesta semana 

se transferiu para o ABC-RN. Ele é um dos artilheiros do Estadual com quatro gols.

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º FC Cascavel 15 6 5 0 1 11 4 7
2º Coritiba 14 6 4 2 0 14 6 8
3º Operário 13 6 4 1 1 8 5 3
4º Rio Branco 11 6 3 2 1 8 5 3
5º Athletico 10 6 3 1 2 10 7 3
6º Londrina 10 6 3 1 2 9 9 0
7º Cianorte 8 6 2 2 2 5 4 1
8º Paraná 6 6 1 3 2 4 4 0
9º União 5 6 1 2 3 6 13 -7
10º Toledo 4 6 1 1 4 4 7 -3
11º Cascavel CR 4 6 1 1 4 1 8 -7
12º PSTC 0 6 0 0 6 3 11 -8 

              SÁBADO
16h Rio Branco x FC Cascavel
17h Athletico x Toledo

                    DOMINGO
16h União Beltrão x Londrina
16h Cianorte x PSTC
16h Cascavel CR x Coritiba
18h Paraná x Operário

7ª RODADA

PARANAENSE

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
GRUPO A

1º Santos 10 5 3 1 1 6 3 3
2º Ponte Preta 6 5 2 0 3 6 7 -1
3º Água Santa 4 5 1 1 3 2 6 -4
4º Oeste 4 5 1 1 3 3 12 -9

GRUPO B
1º Santo André 12 5 4 0 1 9 6 3
2º Palmeiras 10 5 3 1 1 10 2 8
3º Novorizontino 9 5 2 3 0 5 1 4
4º Botafogo 1 5 0 1 4 3 15 -12

GRUPO C
1º Int. de Limeira 9 5 3 0 2 4 7 -3
2º Mirassol 9 5 2 3 0 11 3 8
3º São Paulo 8 5 2 2 1 6 4 2
4º Ituano 3 5 0 3 2 3 8 -5

GRUPO D
1º Guarani 8 5 2 2 1 9 5 4
2º Corinthians 7 5 2 1 2 8 5 3
3º Bragantino 5 5 1 2 2 2 4 -2
4º Ferroviária 4 5 1 1 3 8 7 1

              SEXTA-FEIRA
19h15 Inter de Limeira x Santo André
21h30 Botafogo x Água Santa

                   SÁBADO
16h30 Guarani x Novorizontino
19h Bragantino x Oeste
19h São Paulo x Corinthians

                  DOMINGO 
16h Palmeiras x Mirassol
19h Ferroviária x Santos

                         SEGUNDA-FEIRA
20h Ituano x Ponte Preta

6ª RODADA

PAULISTA

 CASCAVEL CR
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Diego Souza ou Wellington? Flamengo ou 
Athletico Paranaense? Independentemente do 
capitão e de qual equipe erguerá a taça, ao 
menos uma coisa é certa: o primeiro time a soltar 
o grito de “campeão” no País em 2020 será 
rubro-negro. Fla e Furacão entrarão em campo 
às 11h deste domingo (16), no Estádio Mané 
Garrincha, em Brasília (DF), para decidirem a 
Supercopa do Brasil. A competição reúne os 
campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa 
do Brasil da temporada passada e marca o início 
das competições nacionais no calendário deste 
ano. O jogo já tem mais de 27 mil torcedores 
com presença garantida. A carga total é de 71 
mil entradas, com ingressos a partir de R$ 100. 

 Clássico que para o Rio Grande 
do Sul, onde é contado por número 
de edições disputas, o Grenal terá 
os arquirrivais Grêmio e Internacio-
nal frente a frente pela 423ª vez 
na história neste sábado (15), às 
16h30, no Beira-Rio, pela semifinal 
do 1º turno do Gauchão 2020.

O time vermelho jogará em casa 
por ter encerrado a fase de clas-
sificação em primeiro lugar do 
Grupo A, enquanto a equipe tri-
color terminou em segundo na 
chave B, atrás do Caxias, que 
enfrentará o Ypiranga no domingo 
(16), às 16h, no estádio Centená-
rio, na outra semifinal.

Na contagem geral, o Inter tem 
156 vitórias e 585 gols marcados 

Grenal 423
contra 132 vitórias e 551 gols do 
Grêmio, além de 134 empates.

Para o jogo deste fim de 
semana, o Imortal defende uma 
invencibilidade de cinco partidas 
diante do adversário. A última vitó-
ria do Colorado foi em setembro de 
2018, pelo Brasileiro daquele ano, 
no Beira-Rio, com um gol de Ede-
nílson. De lá para cá foram cinco 
jogos, com duas vitórias gremis-
tas e três empates. Aliás, neste 
sábado (15), em caso de igualdade 
no placar, o vencedor será definido 
nos pênaltis.
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01- LUIZ CARLOS DOS SANTOS E LUCIANA DA SILVA XIMENES 
02- DAVID PAIVA LAGOS FILHO E MARCIA ROSA MARCILIO 
03- ADRIANO WANZUITA DE OLIVEIRA E SOLANGE ALVES DE OLIVEIRA 
04- EDSON ROQUE PEREIRA E IRMA JABS 
05- OLAVIO MELCHIOR E VALERIA MARIA DE FIGUEIRÊDO 
06- VERCI CLARO E ROSANGELA MARIA DA SILVA 
07- EDUARDO MARIA PEREIRA E MARIA APARECIDA VICENTE DOS PASSOS 
08- GUILHERME NUNES CERIOLI E JESSICKA BOLDORI 
09- BRUNO DOS SANTOS SILVA E THAÍS MARA GOMES 
10- VITOR ANTONIO FAVERO E ZENILDE DE OLIVEIRA SILVA 
11- GUSTAVO CALEGARI E VIVIAN CRIVELARI PARANHOS DA SILVA 
12- ANDERSON ROBERTO SLIVINSKI E ALINE VAPLAK FARIA 
13- NILSON RODRIGUES DE FIGEREDO E JOSIANE FORTES
14- GABRIEL DE PINHO E KARINE APARECIDA ZUCCHI 
15- RONAN BERTINATTO E MONICA MACCARI 
16- CEZAR JUNIOR PATRICIO E CINTYA SILVERIO 
17- RODRIGO GALBIER SIMIONI E THAIS REGINA CASAROLLI 
18- JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS E INDIANARA PRISCILA DOS SANTOS 
19- JOSÉ NUNES DE MOURA FILHO E FLAVIA ALVES BEIRÃO 
20- WALTER TRUFFA RIBEIRO E MARIANA VEIGAS 

As equipes
Em campo, o técnico Eduardo Coudet 

deverá mandar o que tem de melhor à 
disposição no elenco do Inter, mesmo 
com viagem marcada para a Colômbia no 
início da semana, para enfrentar o Tolima 
pela 3ª fase da Libertadores. Assim, deve 
armar a equipe com: Marcelo Lomba; 
Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta 
e Moisés; Musto, Edenílson, Rodrigo 
Lindoso e Boschilia; D’Alessandro e 
Guerrero. No Grêmio, o técnico Renato 
Gaúcho também terá os titulares em 
campo, mas não força máxima. É que o 
zagueiro Kannemann precisou passar por 
cirurgia no pé esta semana e se juntou ao 
companheiro de zaga Pedro Geromel no 
DM. Assim, David Braz e Paulo Miranda 
formarão dupla de zaga. Já o volante 
Matheus Henrique volta da seleção olím-
pica para reassumir a titularidade. Assim, 
o 11 inicial deverá ter: Vanderlei; Victor 
Ferraz, David Braz, Paulo Miranda e Cor-
tez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, 
Luciano e Everton; Diego Souza.

CBF
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