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Após um dos janeiros mais chuvosos da história, o
Mutirão Safra está a campo para recuperar as estradas
rurais a fim de garantir o escoamento da produção
agropecuária. A força-tarefa identificou 53 pontos críticos
em São João, Juvinópolis, São Salvador e Sede Alvorada.
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Com 5 anos de atraso, CNTA
será inaugurado nesta quinta
Com direito à presença do presidente Jair Bolsonaro, o CNTA (Centro Nacional de Treinamento de Atletismo) será finalmente entregue à população. A obra chega com cinco anos
de atraso, já que sua construção teve início para que servisse como base para os jogos
l Pág. 14
olímpicos do Rio de Janeiro, de 2016.
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cidades pelo mundo. Então, educar não pode ser um ato isolado de promover conhecimento.
Por causa da era digital, muitas pessoas têm facilidade ao acesso
dessas informações. Podemos dizer que educar também não pode ser
um ato isolado para influenciar o próximo (que por vezes nem é tão próximo assim) com motivações pessoais egoístas que só interessa a um
determinado público específico.
Quando consideramos a educação somente como aspecto de expandir conhecimento para abrir caminhos, precisamos refletir sempre quais
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ênfase na base teórica e pouco no campo da prática, isto é, pessoas que
se dedicam a se relacionar com os livros somente.
Educar implica em gastar tempo aprendendo bem para depois ensinar. Implica considerar que ninguém sabe tudo. Educar envolve o
respeito, caminhar ao lado, bem como possibilitar acesso ao conhecimento visando sempre um caminho de humildade, para promover
novas possibilidades para todos.
É fato que a educação passa por todas essas etapas e outras tantas
que o leitor possa considerar. Contudo, um ato sublime (penso eu) de
educar deve ser a paixão que todo educador precisa manter quando promove conhecimento, a saber, um desejar intenso de olhar para o próximo
continuamentemax
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Câmara fecha composição
de comissões permanentes

03

Giro Político

politica@jhoje.com.br

Fominhas

Na primeira sessão do ano,
realizada nessa terça-feira (2),
os vereadores de Cascavel
decidiram a composição das
12 comissões permanentes da
Casa. Todas elas são compostas por três vereadores, eleitos
para mandato de dois anos e
que escolhem entre si o presidente e o secretário. Nenhum
vereador pode participar de
mais de cinco comissões.
Toda proposição legislativa que precisa de votação
em Plenário para ser aprovada
- o que inclui os projetos de lei
ordinária, de lei complementar, de resolução, de decreto
legislativo e as propostas de
emenda à Lei Orgânica - deve
antes ser apreciada por pelo
menos uma das comissões
permanentes da Câmara.
Cabe a elas emitir parecer

recomendando ao conjunto
dos vereadores a aprovação
ou rejeição do projeto, daí a
impor tância da eleição dos
seus componentes.
A mais visada é a Comissão de Justiça e Redação,
cujo parecer é obrigatório em
todos os casos e, quando se
posiciona pela rejeição de um
projeto, esse parecer deve ir
a votação do Plenário antes
que a proposição possa
seguir sua tramitação para
outras comissões.
A outra é a Comissão de
Finanças e Orçamento, que
analisa projetos que envolvem despesa financeira.
Todas as demais comissões
são temáticas.
Hoje os vereadores devem
decidir entre si quem será presidente de cada comissão.

VEJA COMO FICOU A COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES:
Comissão de Justiça e Redação:
Mazutti/PSC
Pedro Sampaio/PSC
Cidão da Telepar/PSB

Comissão de Defesa do Consumidor:
Celso Dal Molin/PL
Pedro Sampaio/PSC
Valdecir Alcântara/Patriota

Comissão de Finanças e Orçamento:
Sadi Kisiel/Podemos
Josias de Souza/MDB
Serginho Ribeiro/PDT

Comissão de Educação:
Professo Santello/PTB
Professora Lilian/PT
Beth Leal/Republicanos

Comissão de Viação, Obras
Públicas e Urbanismo:
Rômulo Quintino/PSC
Cabral/PL
Cidão da Telepar/PSB

Comissão de Trabalho e
Administração de Pessoal:
Josias de Souza/MDB
Cabral/PL
Mello/Progressista

Comissão de Saúde e
Assistência Social:
Edson Souza/MDB
Sadi Kisiel/Podemos
Cidão da Telepar/PSB

Comissão de Segurança Pública e Trânsito:
Policial Madri/PSC
Pedro Sampaio/PSC
Sadi Kisiel/Podemos

Comissão de Meio Ambiente:
Beth Leal/Republicanos
Cleverson Sibulski/PROS
Professor Santello/PTB

Comissão de Turismo e
Assuntos Internacionais:
Cidão da Telepar/PSB
Tiago Almeida/DEM
Edson Souza/MDB

Comissão de Agricultura:
Soldado Jeferson/PV
Dr. Lauri/PROS
Valdecir Alcântara/Patriota

Comissão de Cultura e Esporte:
Serginho Ribeiro/PDT
Policial Madril/PSC
Pedro Sampaio/PSC

Na divisão das comissões, dois vereadores ficaram em quatro
comissões. Pedro Sampaio tem assento na CCJ, Defesa do
Consumidor, Segurança e Cultura/Esporte. Já o Cidão da
Telepar, que volta ao Legislativo após uma longa pausa, está
na CCJ, Viação e Obras Públicas, na polêmica Saúde e no
Turismo. Sadi Kisiel, que também retorna ao Legislativo, ficou
em três: Finanças, Saúde e Segurança.

Elas

As duas mulheres da Câmara
dividem a mesma comissão:
Educação. Lógico, já que
ambas são professoras.

Empregos

Após ser destaque estadual
na geração de empregos
formais, Cascavel volta a
ser notícia, para alegria do
prefeito Leonaldo Paranhos.
A Agência do Trabalhador de
Cascavel liderou o ranking
de contratações entre as
216 agências do Paraná.
Foram 290 admissões em
janeiro, o que garantiu a
Cascavel o primeiro lugar
nas contratações, seguido
de São José dos Pinhais (197
vagas), Curitiba (148) e Assis
Chateaubriand (144).

Sem Carnaval

Quem esperava esticar as
perninhas no próximo feriado,
bom tirar as barbas do molho.
O governador Ratinho Junior
acaba de cancelar o feriado
de Carnaval no Paraná.
Cortou, inclusive, a folga
dos servidores públicos
estaduais, que costumavam
emendar a segundona e só
voltar na quarta à tarde, às
vezes na quinta.

Ausente

Chamou a atenção a ausência
do prefeito Leonaldo
Paranhos na abertura dos
trabalhos legislativos da
Câmara. É praxe o chefe do
Executivo ler uma mensagem,
tal qual Ratinho Junior fez na
Assembleia, ontem.

General Plácido

SECOM

Por falar em Paranhos... O prefeito recebeu na tarde de
ontem visita de cortesia do general de brigada Carlos
Henrique da Silva Plácido, comandante da 15ª Brigada de
Infantaria Mecanizada. O oficial do Exército retribuiu a uma
visita que o prefeito havia feito a ele. O militar responde
pelo comando da brigada, que tem sede em Cascavel, desde
abril do ano passado. Os secretários Cletírio Ferreira Feistler
(Casa Civil) e Jefferson Lobo (Comunicação) participaram da
recepção ao general.
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Acic lança campanha hoje
por pedágio sem outorga
Uma campanha que passa a
ampliar informações e sensibilização sobre os riscos de o oeste e o
Paraná continuarem pagando uma
das mais caras tarifas de pedágio
do mundo será oficialmente lançada nesta quar ta-feira, às 10h,
na Acic (Associação Comercial e
Industrial de Cascavel).
Entidades dos mais diferentes
setores decidiram criar uma ação
que defenda um modelo de pedágio sem a cobrança da outorga
onerosa, considerada um aspecto
bastante preocupante e que fragiliza a proposta de concessão apresentada pelo governo federal.
O evento desta quar ta, que
obser vará cuidados sanitários
rigorosos, contará com a presença
de representantes de entidades
de toda a região e abrirá espaço
para coletiva à imprensa. “Precisamos agir e unir forças, porque,
do contrário, o oeste e o Estado
vão seguir pagando uma tarifa elevadíssima e que comprometerá
seriamente a competitividade da
produção e da economia de um dos
principais celeiros do Brasil”, diz o
presidente do Programa Oeste em
Desenvolvimento, Rainer Zielasko.
Durante reunião convocada pelo
Codesc (Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de
Cascavel), na noite de segunda-feira, o POD fez a apresentação da
proposta do novo modelo de pedágio ao Paraná. Com a colaboração
do ex-presidente da Acic e diretor
da Fiep, Edson José de Vasconcelos, vários pontos foram comentados e esclarecidos e, diante dos
riscos citados, de um pedágio
caro, e devido à outorga onerosa

ASSESSORIA

ENCONTRO de entidades do Codesc em reunião com diretoria do POD
e degrau tarifário de 40%, decidiu-se pela realização da campanha.
“Durante a coletiva à imprensa, na
manhã desta quarta, vamos esclarecer como os trabalhos vão ocorrer e
destacar pontos pela defesa de um
pedágio com um modelo justo e equilibrado. Não queremos benefícios,
queremos ser tratados de forma igual
a outros estados”, acentua Rainer.
ACESSO A BOLSONARO
Durante o encontro, os líderes também conversaram sobre
recepção ao presidente Jair Bolsonaro, que deve vir a Cascavel
nesta quinta para inaugurar o CNTA

(Centro Nacional de Treinamento
em Atletismo). Há um alinhamento, em parceria com a Amop,
de encontro reservado com o presidente para pontuar as demandas
da região e as questões referentes
à nova concessão do pedágio.
Tratou-se também da participação das entidades na audiência
pública da Frente Parlamentar da
Assembleia Legislativa do Paraná.
A audiência será realizada na sexta-feira (5), com início às 9h30, no
auditório da Acic.
Cascavel abre a programação
de dez audiências que percorrerão
todas as regiões paranaenses.

Entenda

Os contratos de concessão do Anel de Integração, firmados pelo governo do
Paraná em 1997, vencem em novembro deste ano. As rodovias federais retornam ao governo federal, que fará nova licitação por meio de pregão eletrônico.
A polêmica é o modelo dessa licitação, o chamado híbrido. Nesse caso, o desconto sobre as tarifas a ser oferecido pelas concorrentes fica limitado entre 15%
e 17%, a depender do lote (são seis lotes). Em caso de empate no desconto, o
critério para desempate é a outorga onerosa, um ágil pago pela participante
que iria para os cofres federais. Para tentar convencer as entidades sobre essa
proposta, o governo abriu mão de 50% da outorga, que seria revertida a obras.
Nesse caso, há um limite de redução das tarifas.
As entidades da região querem que a disputa seja apenas pelo maior desconto,
o que garantiria uma tarifa mais barata.
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Trevo Cataratas: Moradores
e empresários são orientados

Moradores e empresários que
estão estabelecidos na Avenida
Cinira Rodrigues dos Santos e na
Rua Francisco Ignácio Fernandes,
no Bairro Cataratas, zona leste
de Cascavel, estão recebendo a
visita de agentes da Transitar e
do Território Cidadão. Eles estão
esclarecendo dúvidas sobre
o croqui da primeira fase das
obras do Trevo Cataratas, que
irão impactar diretamente essas
duas vias urbanas com toda
infraestrutura necessária para,
num segundo momento, absorver o fluxo rodoviário da BR-277
durante as obras no trevo.
O empresário Osvaldo de Jesus
Stresser Duar te, da Hidráulico e
Trevo Freios, aprovou a iniciativa:
“Agradeço ao prefeito [Leonaldo
Paranhos], que teve a dignidade
de nos mandar uma equipe para
orientar sobre as mudanças.
Estou aqui desde 2000 e já vi
muitas tentativas de mudar o
Trevo, mas nenhuma concluída.
Desta vez acredito que será
uma transformação de verdade
e, como vieram dar informação,
a gente pode ajudar a ter uma
obra definitiva e boa, para tanto
para os empresários como também para a cidade, pois estamos
podendo par ticipar”.
De acordo com a presidente da
Transitar, Simoni Soares, embora
o projeto e a execução sejam da
Ecocataratas, como os moradores
dessa região serão diretamente
afetados. “A Transitar - numa
parceria com o Território Cidadão - está informando sobre as
mudanças, pois é impor tante que
todos tenham o conhecimento
necessário sobre os impactos e

SECOM

CROQUI indica como será o fluxo temporariamente

os transtornos temporários, já
sabendo, porém, que se trata de
uma obra de médio prazo que,
após a conclusão, mudará de
forma positiva a vida de todos”.
De acordo com o engenheiro
de trânsito da Transitar, Juliano
Denar din, os agentes estão
detalhando as mudanças na
rotina dos estacionamentos da
via para que os empresários
possam orientar os clientes.
Como o cronograma das obras
será por quadras, para minimizar
o impacto, eles esclarecem dúvidas sobre a inter venção e entregam um mapa de como ficará o
desvio futuramente.
“Ninguém será impedido de
circular no ambiente, isso é o
mais impor tante que a comunidade saiba. Será feito um sistema de siga e pare, mas, para

evitar transtornos, todos precisam temporariamente se adaptar à nova rotina. Depois de
passado esse período, as vias
herdarão um pavimento de
rodovia, que será um benefício para décadas”, acrescenta
o engenheiro.
A Ecocaratas iniciou esta
semana os serviços de limpeza de
área. As vias passarão por terraplenagem e drenagem para depois
serem pavimentadas.

Acesse pelo
QR Code
vídeo com
todas as
fases da obra
de readequação do trevo
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Câmeras de segurança
garantem segurança no HU
Câmeras de segurança foram
instaladas e entraram em funcionamento nesta semana no HUOP
(Hospital Universitário do Oeste
do Paraná), em Cascavel. O objetivo é garantir a segurança por
meio das imagens dos corredores de circulação e da par te
externa. “Teremos imagens das
pessoas que entram, saem e
circulam pelo hospital. Isso traz
uma sensação de segurança
ainda maior no ambiente”, diz
o diretor administrativo do HU,
Rodrigo Barcella.
São 49 câmeras instaladas em
toda a área externa e nos corredores de circulação. O investimento é
de R$ 71 mil.
“Isso era uma demanda antiga
da instituição. Precisamos ter esse
controle e as imagens de quem
está no hospital para que possamos evitar qualquer situação que
comprometa a segurança, e com
ainda mais agilidade”, enfatiza o
diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz
de Oliveira.
Atualmente, o HUOP também
conta com uma equipe de segurança, que é responsável pelos

FOTOS; ASSESSORIA

controles de acesso do hospital.
“As câmeras vão dar um suporte
ainda maior para que essas equipes possam identificar com mais

agilidade qualquer tipo de situação
que possa preocupar a segurança
e, assim, evitar qualquer prejuízo”,
avalia Rodrigo.
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Mutirão avança no reparo de
pontos críticos das estradas rurais

O lançamento do Mutirão Safra
2021, em Cascavel, reúne uma força-tarefa que envolveu as Secretarias de Agricultura, Meio Ambiente
e Obras. Os trabalhos foram iniciados ainda na sexta-feira (29) e
seguem atendendo os produtores
rurais do Município. “Mesmo com
chuva, nossas equipes estão trabalhando. Estamos retirando cascalho, levando-o para os trechos críticos, espalhando e compactando.
Dessa forma, os agricultores terão
condições de escoar a safa 2021
e fazer o escoamento também de
toda a produção como a de leite,
frango, ovos, hor taliças. Nós
temos 310 quilômetros de estradas novas e nossa malha viária
é de mais de 3,6 mil quilômetros
de extensão, e, mesmo investindo
mais de R$ 40 milhões nas nossas vias rurais, ainda há muito a
ser feito”, explica o secretário de
agricultura, Renato Segalla.
Na Estrada Boi Branco, no interior de Juvinópolis, as equipes
trabalharam na segunda-feira (1º)
para atender a demanda dos produtores. “É muito bom esse serviço,
porque as estradas são essenciais
para as famílias que moram aqui,
no interior. E esse trabalho, sendo
feito antes da colheita, mesmo
embaixo de chuva, é sinal de respeito e preocupação da prefeitura

FOTOS: SECOM

com a gente”, disse o agricultor
Nelson, morador de Juvinópolis.
O Mutirão Safra 2021 vai atender pelo menos 53 pontos críticos nos quatro quadrantes em
que o Município foi dividido: São
João, Juvinópolis, São Salvador
e Sede Alvorada.
À disposição dos produtores
estão máquinas como escavadeiras hidráulicas, pá-carregadeira,
motoniveladoras, rolos compactadores, caminhões basculantes, bob cats, retroescavadeiras,

tratores, enfim, todos os equipamentos necessários para atender
a demanda do campo.
Cascavel possui uma malha viária de mais de 3 mil quilômetros
e, com as chuvas intensas das
últimas semanas, muitos trechos
foram danificados e agora estão
sendo recuperados pelo Mutirão
Safra 2021, que só encerrará os
trabalhos quando todas as linhas
críticas apontadas pelo produtores
e pelas associações de moradores
forem melhoradas.
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Educação abre consulta
sobre Novo Ensino Médio
A Secretaria de Estado da Educação e do Espor te abre nesta
quarta-feira (3) o processo de Consulta para o Referencial Curricular
do Novo Ensino Médio. A consulta
estará disponível do dia 3 ao dia
28 de fevereiro, para receber contribuições de toda a comunidade. A
mudança do Ensino Médio é fruto
da Lei Federal 13.415/2017, e
acontece em todo o País.
O Novo Ensino Médio terá implementação de forma gradual, iniciando
em 2022, e é uma nova proposta

de ensino e aprendizagem para os
jovens que vão cursar esta etapa.
O principal objetivo da nova proposta é promover um ensino mais
significativo, em que o estudante
seja protagonista da própria aprendizagem e que veja na escola um
meio de alcançar seus objetivos
pessoais e profissionais. A intenção é que os estudantes possam
escolher, entre diferentes alternativas de percursos, o caminho de
formação que mais se ajusta ao
seu projeto de vida.

CONSULTA PARA O REFERENCIAL

O Referencial Curricular é o documento de referência obrigatória para que sejam
formulados os currículos de todas as redes e escolas do Sistema Estadual de
Ensino. É esse documento que estabelece o conjunto de aprendizagens a serem
desenvolvidas ao longo do Ensino Médio, sendo muito importante que a comunidade escolar participe do seu processo de construção.
Para participar, basta acessar a página da Consulta à Comunidade a partir de
quarta-feira (3), disponível em educadores.diaadia.pr.gov.br. Lá estarão disponíveis todos os materiais para consulta, além de vídeos explicativos e formulários
para registrar participação.

CASCAVEL, 3 DE FEVEREIRO DE 2021

O QUE MUDA

O Novo Ensino Médio conta com algumas
mudanças centrais. Em primeiro lugar, o
processo de ensino-aprendizagem passa a
ser composto por duas etapas: uma constituída pelos conhecimentos da Formação
Geral Básica, que são comuns a todos os
estudantes, e outra etapa composta pelos
Itinerários Formativos.
As duas etapas são obrigatórias, mas
os Itinerários Formativos são de livre
escolha pelo estudante, que poderá se
aprofundar em uma das quatro Áreas
do Conhecimento - Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências
Humanas, ou ainda realizar uma formação técnica e profissional.
Outra mudança é sobre o desenvolvimento de competências e habilidades no
processo de ensino-aprendizagem, com o
objetivo de promover o desenvolvimento
do estudante nas dimensões física, intelectual, cultural, social e emocional. Desta
forma, são estimulados a autonomia e o
protagonismo para a construção de um
projeto de vida e a realização de escolhas
pessoais e profissionais.
Por fim, o Novo Ensino Médio prevê a
ampliação da carga horária, que passa
de 800 horas por ano para 1.000 horas
por ano. Com isso, o Ensino Médio terá
um total de 3.000 horas ao longo dos
três anos, sendo 1.800 destinadas para
a Formação Geral Básica e 1.200 para a
realização dos Itinerários Formativos.

Transitar vistoria vans urbanas

O setor de Transportes Alternativos
da Transitar e a Divisão de Gestão de
Trânsito concluíram ontem (2) a primeira vistoria deste ano do transporte
escolar rural de Cascavel. Dos 33 veículos informados pela Secretaria de Educação, dois não compareceram; das
31 vistorias, cinco veículos precisam
retornar com alguma regularização até
sexta-feira (5).
Hoje (3) e amanhã (4) os trabalhos
têm continuidade no Terminal Rodoviário de Cascavel com as vans que fazem
o transporte escolar urbano.
Os veículos só podem transportar
estudantes com tudo em dia, o que lhe
dá a condição de receber o selo da Transitar para o semestre.
Cascavel tem 105 permissionários
no Transporte Escolar Urbano. Devido
à pandemia e à redução de demanda
de alunos, apenas 87 informaram que

voltarão às atividades neste primeiro
semestre. Esses deverão passar obrigatoriamente pela inspeção.
A vistoria desses veículos que transportam alunos das redes pública e

DIVULGAÇÃO

privada será realizada nesta quarta (3)
e quinta (4) das 8h às 10h e das 13h às
15h, conforme a divisão feita pelo setor
de Transportes, nas plataformas do Terminal Rodoviário de Cascavel.
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Você já deve tê-los visto nos
supermercados. Mesmo em espaços bem menores que o normal, os
ovos de Páscoa já estão à venda,
dois meses antes da data religiosa,
que, neste ano, será comemorada
no dia 4 de abril.
No ano passado, a Páscoa coincidiu com a chegada da pandemia
e as medidas de isolamento social.
Foi a primeira data comercial a
sentir os efeitos das restrições e
o fechamento das lojas.
Gerente de um supermercado
em Cascavel, Lucas Macedo Júnior
conta que as famosas “parreiras”
de chocolates devem ser montadas só depois do Carnaval e que
a estratégia é aguçar o interesse
do consumidor. “Normalmente, a
gente começava a vender os produtos da Páscoa na Quarta-Feira de
Cinzas, logo após o Carnaval, mas
resolvemos antecipar a preparação
e desde o fim de janeiro começamos a expor os chocolates. A intenção é tentar compensar o ano passado, quando mais da metade do
estoque não foi vendida”.
Mas o preço está bem amargo.

DIVULGAÇÃO

Sem esperança no Carnaval,
venda de ovos é antecipada

O consumidor vai pagar mais caro
pelo chocolate este ano e uma das
explicações é o dólar alto. “Isso
deve fazer também com que as
vendas sejam menores do que as
de 2019, mas, se a gente comercializar o mesmo que em 2020 e
não termos prejuízo, já está bom”,
acrescenta.
Menos otimistas, a encomenda
também ficou cerca de 30% menor.
Segundo o presidente da Apras
(Associação Paranaense de Supermercados), Carlos Beal, as fábricas
anteciparam a produção e já entregaram pedidos para vários lugares

do País, especialmente para o Sul
e o Sudeste do Brasil. A antecipação é vista como um fator positivo e com muita esperança pelos
empresários. “Após um ano convivendo com o vírus, os consumidores já estão bem mais conscientes
da necessidade de programar suas
compras para evitar aglomerações
e muita gente deve preferir garantir
o produto. Antecipar a venda deve
ajudar os empresários e melhorar
a expectativa de comercialização.
Começar a vender um mês antes
pode auxiliar a pelo menos igualar
o resultado da Páscoa de 2019”.
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Museu de Arte apresenta
Exposição Novas Artistas
A Secesp (Secretaria Municipal
de Cultura e Esportes de Cascavel)
realiza com o MAC (Museu de Arte
de Cascavel) a primeira exposição
de arte presencial de 2021.
A mostra começa nesta sexta-feira (5) e segue até o dia 28
deste mês na Sala Verde, anexa à
Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos, na Rua Paraná,
2.786, no Centro de Cascavel,
sempre aberta das 10h às 17h.
A exposição revela duas talentosas artistas plásticas que estão
no início de carreira, com estilos
e técnicas bem distintos, mas
com obras que inspiram energia
e originalidade.
Os visitantes poderão prestigiar
dez obras da filósofa Bruna Luz
produzidas por meio da técnica de estudante de Filosofia da Unicolagem em papel e
versidade Estadual
Primeira mostra
criações digitais. A
do Paraná aprepresencial de 2021
ar tista imprime nas começa nesta sexta-feira senta outras cinco
suas criações o seu em segue até o dia 28 obras recentes que
olhar de um universo
expressam conflifeminino surreal, sensível e de tos internos. Suas imagens de
estética refinada.
fisionomias e expressões invenJá a ar tista Paula de Paula, tadas tomam forma em traços

SECESP

inusitados e são cheias de movimento e emoções.
Todas as medidas de segurança
contra a covid-19 serão adotadas.
É indispensável o uso da máscara
e haverá controle de limite de pessoas no local.
Na entrada, o uso de álcool em
gel é obrigatório.

Use bicarbonato de sódio para agilizar a faxina
Barato, fácil de achar, não
poluente e muito prático na hora de
usar. O bicarbonato de sódio pode se
tornar um poderoso aliado na limpeza
do dia a dia. Veja alguns truques:

sabão em pó quando for lavar roupas brancas. O produto ajuda a tirar
manchas das peças.

Limpar vaso sanitário - Dilua
uma colher de chá de bicarbonato
em um copo de água. Essa solução
tira o amarelado das peças brancas
e evita o acúmulo de bactérias.

Limpar tábua de carne - Retire
odores da tábua de madeira esfregando bicarbonato em pó na superfície, como uma esfoliação. A quantidade de produto vai depender do
tamanho da tábua. Não se esqueça
de lavá-la bem após a aplicação.

Lavar a roupa - Misture uma
colher de bicarbonato de sódio ao

Limpar panela queimada Polvilhe bicarbonato no fundo da

panela queimada, adicionar água
quente e deixar de molho. Deixe
uma noite, no outro dia a limpeza
será muito mais fácil.
Desentupir pia - Faça uma mistura de meia xícara de bicarbonato
de sódio e meia xícara de sal refinado e jogue dentro do ralo. Em
seguida, pegue meia xícara de vinagre branco morno e despeje no ralo
também. Com um pano, cubra o ralo
por cerca de 30 minutos e depois
finalize despejando água fervente.
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horóscopo

Precisa saber mais detalhes antes de tomar uma
decisão, analise a situação. Sua palavra será posta à
prova. Mantenha os seus compromissos acima de tudo
e não se deixe ser jogado fora do curso.

Leão 22/07 a 22/08

A clareza das suas ideias vai fazer você ganhar alguns
fãs e você defenderá a sua causa com energia. Você
tem confiança interior para enfrentar suas obrigações
e fará isso com competência e determinação.

Virgem 23/08 a 22/09

Tente apostar na sua capacidade porque hoje você se
sentirá mais nervoso. Certifique-se de ter algum tempo
para si mesmo. Não entre em território desconhecido
hoje, aposte apenas na sua intuição.

Libra 23/09 a 22/10

O momento é propício para endireitar as coisas
com uma pessoa ao seu redor. Vai se beneficiar de
ideias otimistas e dinâmicas. O corpo precisa de mais
cuidado.

Escorpião 23/10 a 21/11

Você vai achar difícil se concentrar nesta quarta, mas
a finalização de um projeto vai te animar. Resolver
assuntos com pessoas próximas pode corrigir um erro
no seu orçamento e colocar as contas em dia.

Sagitário 22/11 a 22/12

O calor das pessoas ao seu redor será muito gratificante, por isso não se isole. Aproveite o máximo de
hoje, tomando muitas vitaminas - você precisa cuidar
mais de si mesmo, ants que o corpo sofra.

Capricórnio 22/12 a 20/01

Há alguns problemas da sua vida amorosa que você
precisa resolver. Há um risco de voltar a aparecer um
conflito com um colega, por isso é preferível trabalhar
sozinho. Atenção com a concentração.

Aquário 21/01 a 19/02

Seu charme está em alta então é hora de falar sobre
seus planos e ser persuasivo. Uma nova possibilidade
irá se apresentar. Novas conquistas serão extremamente satisfatórias então não seja inseguro.

Peixes 20/02 a 20/03

O seu bom humor evitará problemas na sua vida emocional nesta quarta e por isso vai quebrar recordes
de diplomacia. Respire fundo e mantenha a calma. O
trabalho vai estimular a criatividade.
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Câncer 21/06 a 21/07

Papel do
Movimento Democrático
Brasileiro
durante
a ditadura militar
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Evite discussões acaloradas que gastam sua energia.
A paixão está no ar e você vai achar fácil aproveitar
o momento que vai servir para fortalecer laços com o
amor ou pretendente, aproveite.

Dançam Reposição
a valsa (?): tratamento comum de mulheres na menopausa
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Gêmeos 21/05 a 20/06
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Distanciamento emocional (fig.) Oscar de
"Gaivota", Gary Oldem tupi man (2018)

Porção do oceano
que banha a maior
parte da costa
brasileira
Possível
língua
materna
de Jesus
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Touro 21/04 a 20/05

Uma discussão que você teve no mês passado está
de volta para o primeiro plano, encare. Será a hora
de chegar ao centro da questão com o seu parceiro
para resolver as coisas de uma vez.

www.coquetel.com.br

3/ati. 4/coat — cost — poti. 8/antítese. 10/homeotermo.

Áries 21/03 a 20/04

Há boas notícias se aproximando de você. Vai ter que
ser criativo para encontrar uma solução para um problema que o vem incomodando. Alguns amigos vão
lhe dar conselhos valiosos, escute.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Nucria investiga denúncia de
abuso de criança de 2 anos

A denúncia de abuso sexual
de uma criança de dois anos está
sendo apurada em Cascavel. A violência sexual teria sido identificada
pela mãe da menina, que encontrou
ferimentos e sangramento nas partes íntimas da filha e procurou atendimento médico na UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Veneza.

Após ser avaliada, a criança passou por exames no IML (Instituto
Médico Legal).
O Conselho Tutelar foi acionado
e faz o acompanhamento do caso.
Os pais foram orientados a
registrar um boletim de ocorrência.
A mãe contou que suspeita que o
autor do abuso seja um homem que

Com muitos acidentes, PRC-467
terá fiscalização intensificada

COM sinalização, PRE fará ações com radar
A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) vai intensificar a presença
e a fiscalização na PRC-467, no
trecho do viaduto da Ceasa até o
Trevo Cataratas, em Cascavel. A
medida foi anunciada devido ao
histórico de acidentes por excesso
de velocidade na região, bem como
as características, sendo perímetro urbano de intenso tráfego de
veículos e pedestres e com várias

PRE

entradas e saídas da rodovia pelas
marginais da rodovia.
Diante da preocupação, a PRE
solicitou ao DER (Depar tamento
de Estradas e Rodagem) a implantação de sinalização de placas de
velocidade de 80km/h no trecho,
conforme preconiza a Resolução
798/2020 do Contran, que estabelece as diretrizes a serem seguidas
para utilização de radares portáteis.

Motociclista fica em estado grave

Um motociclista de 57 anos ficou gravemente ferido ao colidir contra um poste de
iluminação pública. O acidente ocorreu na esquina das Ruas Indira Gandhi e Avaetés, no Bairro Santo Onofre, zona oeste de Cascavel. A suspeita é de que ele tenha
sofrido mal súbito e perdido o controle da motocicleta. A vítima sofreu diversas
escoriações, uma fratura no tórax, quebrou um dos punhos e a clavícula direita. Ele
foi encaminhado em estado grave ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel.

é bem próximo da família.
A situação foi encaminhada
ao Nucria (Núcleo de Proteção à
Criança e ao Adolescente Vítimas
de Crimes), mas, de acordo com
a delegada Bárbara Strapasson, o
núcleo não comenta nem repassa
informações a respeito de casos
específicos.

DH busca autores
de três homicídios

A Delegacia de Homicídios de Cascavel
segue em busca dos autores de três mortes violentas registradas no último fim de
semana. Um dos homicídios aconteceu
no começo da noite de sábado (30), no
Bairro Claudete. Adroaldo da Silva Noetzold, 63 anos, morreu atingido por um
tiro da própria arma de fogo dentro do
carro. De acordo com a Polícia Civil, houve
um desentendimento entre vítima e autor
antes do crime, mas ninguém foi preso.
Outro crime investigado é o duplo
homicídio registrado na madrugada
de segunda-feira (1º) no Bairro Santo
Onofre. Paulo Sergio Brizola e Marcelo
Santos de Faria morreram após serem
baleados em uma confraternização. Um
grupo de amigos estava reunido quando
dois homens chegaram atirando contra
as pessoas que estavam lá.
Um terceiro rapaz, identificado como
Rayan Peterson Prestes, foi atingido
pelos tiros e está internado no Hospital
Universitário. Testemunhas foram ouvidas
e a DH tem a identificação de um dos
autores, mas ele não foi encontrado. O
motivo do crime seria passional.
Denúncias relacionadas aos crimes,
assim como informações sobre possível
localização dos criminosos, podem ser
repassadas, de forma anônima, pelos
telefones 190, 197 e 153.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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Após 5 anos de atraso, CNTA
será inaugurado nesta quinta
O CNTA (Centro Nacional de
Treinamento de Atletismo) será
oficialmente entregue nesta quinta-feira (4), em Cascavel. A obra,
que fica na região oeste da cidade,
deveria ter sido terminada antes da
Olimpíada do Rio de Janeiro, em
2016, mas só agora está pronta.
O investimento total nos mais de
7 mil metros quadrados construídos passou de R$ 20 milhões, de
acordo com o valor atualizado.
A gestão do espaço vai ser compartilhada entre os governos federal,
estadual e municipal, este último por
meio da Fundação do Esporte.
Devido ao atraso na entrega, o
CNTA não será mais usado apenas para o alto rendimento, como
constava no projeto inicial. Agora
vai atender atletas que representam a cidade em competições,

atletas federados e também integrantes de seleção para períodos
de treinamentos, além de promover
palestras, sediar eventos, especializações e monitorias.
O Centro também servirá como
base para a formação de novos
atletas, sede de treinamentos e
oferecerá projetos como escolinhas
de atletismo para as crianças.
Segundo o chefe Regional de
Esportes do Paraná, Jeferson Lázaro,
a partir do mês que vem, o Município fará chamamentos públicos para

modalidades que possam desenvolver atividades no local.
Toda a parte clínica do Centro
vai ficar sob responsabilidade da
Univel, que venceu o chamamento
público e vai explorar o espaço em
uma gestão compartilhada com o
governo do Paraná e a Fundação
de Esportes de Cascavel.
No local, já funciona a sede
do Núcleo Regional de Esportes,
coordenado por Jéferson Lázaro, e
a Fundação de Esportes de Cascavel, comandada por Edson Queiroz.

Comitiva presidencial

A inauguração terá a presença do presidente Jair Bolsonaro, que chega a Cascavel às 9h30 e vai direto ao CNTA, na Avenida Amazonas, s/n, Bairro Parque
Verde, atrás da FAG. O ministro Onyx Lorenzoni deve integrar a comitiva.
Domingo (31), um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) chegou a Cascavel com
a comitiva de segurança da visita do presidente. Apenas credenciados poderão
acompanhar a solenidade.

GP Cascavel de Ouro será realizado dia 27 de fevereiro
O GP Cascavel de Ciclismo
2021 será realizado no dia 27
deste mês e vai distribuir mais de
R$ 10 mil em premiação.
A prova noturna tem duração
prevista de 80 minutos +1 volta,
com supervisão da Federação Paranaense de Ciclismo. Ela será disputada em circuito com 3,57 quilômetros de extensão, entre a Praça da
Bíblia e a Rua Castro Alves, região
central da cidade.
O evento está sendo organizado e
promovido pelo Velho Oeste Eventos,
com o apoio da prefeitura, da Transitar e da Secretaria de Esportes.
A largada única está marcada
para as 19h30 no calçadão da
Avenida Brasil, próximo à Catedral
Nossa Senhora Aparecida.
As inscrições estão abertas, custam R$ 130, e podem ser realizadas

DIVULGAÇÃO

PROVA noturna vai distribuir mais de R$ 10 mil em premiação
pelo site agendaoffroad.com.br/
gpcascavel. O número de participantes foi limitado a 150 pessoas,
restam apenas dez vagas.
Além dos representantes de
Cascavel, já está confirmada a
participação de equipes de Minas
Gerais, Chapecó, Curitiba, Maringá,
Toledo e Joinville e do Paraguai.
De acordo com um dos organizadores, Luciano Carvalho, serão respeitados os protocolos sanitários

devido à pandemia “Os atletas
inscritos devem assinar um termo
de responsabilidade sobre as condições de saúde já na hora da inscrição. A retirada do Kit Atleta, que
contém numerais e chip, será divulgada na semana antes do evento”,
explica o organizador.
Além da premiação em
dinheiro, os cinco primeiros colocados em cada categoria vão
receber troféu e medalhas.
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FC Cascavel enfrenta o Maringá
em jogo treino nesta sexta-feira
ASSESSORIA

TCHECO prioriza a partir de agora trabalhos
técnicos e táticos

O Futebol Clube Cascavel entrou
na quarta semana de preparação
para o Campeonato Paranaense
de Futebol, que começa no dia
28 deste mês. Os trabalhos com
foco na par te física e muscular
dos jogadores vão continuar sendo
realizados, porém, dividem agora o
cronograma de preparação com as
atividades comandadas pelo técnico
Tcheco, que começa a estabelecer o
padrão tático da equipe com treinos
específicos. “É uma semana voltada totalmente para a parte tática
e analítica. Temos uma semana de
bastante exigência diante dos propósitos que estamos desenvolvendo
para o nosso elenco”, comentou o
treinador Tcheco.
Nesta sexta-feira (5), o FC Cascavel tem o primeiro jogo-treino

do ano. A atividade será contra
o Maringá, no Estádio Olímpico
Regional Arnaldo Busatto. “Será
um jogo bem elevado, do nível do
campeonato, com um adversário
nosso no Estadual. Mesmo assim,
vou testar e observar todos os nossos jogadores, mas será um jogo-treino que será usado para adquirir
ritmo de jogo, padrão tático. Com
isso, será possível entender se os
atletas estão conseguindo assimilar tudo aquilo que é pedido durante
os treinos. Deixando o resultado
de lado, vamos avaliar o comportamento dos atletas, as ações táticas
de cada um”, resume o técnico.
A estreia do time cascavelense
no Estadual será no dia 28 deste
mês, em casa, às 16h, contra o
Paraná Clube.

O elenco do Cascavel Futsal
esteve em Maringá no início da
semana para testes funcionais e
de força em uma clínica especializada da cidade.
Foram desenvolvidas atividades
em equipamentos como dinamômetro isocinético, y balance test,
step down, recovery.
O preparador físico Rapha Martins acompanhou o trabalho do
grupo: “Foi mais um passo positivo
do projeto do Cascavel Futsal com
relação à estrutura e à segurança
do trabalho, pensando sempre no
atleta e no que é prescrito para
ele durante os treinamentos. Estar
em Maringá para fazer esse tipo
de avaliação nos oferece um parâmetro melhor e mais real sobre a
condição muscular dos jogadores
e, em cima dos valores obtidos nos
testes, vamos conseguir direcionar

melhor os trabalhos, até porque a
nossa ideia de preparação é com trabalhos individualizados e potencializar aquilo que é a necessidade do
atleta”, explica o preparador físico.
Os trabalhos foram comandados
pelo fisioterapeuta Juliano Dallazen
e possibilitaram a observação individual de força, potência, equilíbrio,
estabilização e mobilidade dos atletas. “O local é considerado um dos
melhores do País e possui uma
das estruturas mais completas
na parte de treinamento e reabilitação de atletas, possibilitando a
obtenção de dados e parâmetros
que atendem tanto a necessidade
na parte de fisioterapia quanto da
educação física, para que possamos elaborar um trabalho bem
específico visando principalmente
à prevenção de lesões. Vamos
complementar com alguns testes

ASSESSORIA

Cascavel faz avaliação muscular e testes físicos

funcionais que iniciamos em Cascavel para começar a temporada
2021 de maneira eficaz e segura”,
comentou o fisioterapeuta.
A Serpente Tricolor segue treinando no Ginásio da Neva para as
competições da temporada, entre
elas o Campeonato Paranaense de
Futsal e a Liga Nacional.
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Inter tem 65% de chances de título
A vitória sobre o Bragantino no
último domingo aumentou as chances de o Internacional pôr a mão
na taça. Os comandados por Abel
Braga estão com quatro pontos de
vantagem na liderança e têm 65%
de chances de conquistar o Brasileirão. Em seguida, vêm o Flamengo,
com 26%, e o Atlético-MG, com 8%.
A estatística é do FiveThirtyEight,
site especializado em calcular as

probabilidades de título e rebaixamento utilizando uma série de
combinações (confrontos, fase das
equipes, mando de jogo etc).
O São Paulo, que já chegou a ter
56% de chances de título em dezembro, hoje a probabilidade é próxima
de zero. O mesmo ocorre com Palmeiras, Grêmio e Fluminense.
Já na ponta de baixo da tabela,
a situação segue complicada para o

Botafogo, lanterna, com 24 pontos.
A equipe carioca tem mais de 99%
de probabilidade de queda.
Também com 99% de cair está
o Coritiba, enquanto o Goiás tem
94% de chances e o Sport Recife
tem 50%. Também na zona de
perigo, Vasco tem 25% de chances de ser rebaixado, assim como
Fortaleza (21%) e Bahia (12%) que
ainda não estão livres.

Santos desfalcado contra o Grêmio

Além de abatido emocionalmente pela perda da Copa Libertadores para o Palmeiras, sábado,
no Maracanã, o time do Santos vai
enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira, às 16h, em Por to Alegre,
desfalcado de Marinho e Soteldo,
dois de seus principais jogadores.
Os dois atacantes saíram da
decisão da competição sul-americana machucados. Exames constataram que uma entorse causou
um edema no ligamento colateral
medial do tornozelo esquerdo de
Marinho, enquanto Soteldo sofre
com dores no músculo adutor da

coxa direita.
Com a derrota para o Palmeiras,
o Santos ficou sem vaga garantida
na próxima Liber tadores. O time
está em 11º lugar na tabela, com
os mesmos 45 pontos de Athletico-PR (8º colocado), Ceará (9º),
Corinthians (10º) e Atlético-GO
(12º). Restam seis jogos para os
santistas. Caso Palmeiras e Grêmio
permaneçam entre os seis primeiros colocados até o fim, a Libertadores vai classificar até o oitavo
colocado. Palmeiras e Grêmio disputam a final da Copa do Brasil no
fim deste mês.

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

P
65
61
60
58
53
53
52
45
45
45
45
45
44
37
36
35
35
29
28
24

J
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33

V
19
18
18
16
15
14
12
13
12
12
12
11
11
9
10
10
8
7
6
4

E
8
7
6
10
8
11
16
6
9
9
9
12
11
10
6
5
11
8
10
12

D
6
8
9
7
10
8
5
14
12
11
11
10
11
14
17
18
14
18
17
17

GP
57
60
58
53
48
46
43
31
47
39
44
34
46
34
38
26
28
33
28
28

GC
31
43
41
36
40
32
32
31
44
38
44
38
39
47
54
44
34
57
44
52

33ª RODADA
Vasco 0 x 0 Bahia
Coritiba 1 x 1 Grêmio
Atlético-GO 2 x 1 São Paulo
Ceará 0 x 2 Athletico-PR
Atlético-MG 2 x 0 Fortaleza
Internacional 2 x 1 Bragantino
Fluminense 3 x 0 Goiás
Sport 0 x 3 Flamengo
Palmeiras 1 x 1 Botafogo

ALEX SILVA/ESTADÃO

Palmeiras escala reservas e empata

17/02
Santos x Corinthians

Atual campeão da Copa Libertadores, o Palmeiras descansou titulares ontem e só empatou por 1 a 1
com o Botafogo, no Allianz Parque, pelo Brasileiro. Horas antes de embarcar ao Catar para a disputa
do Mundial de Clubes, o time alviverde jogou em ritmo de treino, perdeu gols e não conseguiu vencer
o lanterna da competição. A equipe carioca pelo menos conseguiu encerrar a sequência de seis derrotas.

16h
19h15
21h30
21h30
21h30

34ª RODADA
QUARTA 3/2
Grêmio x Santos
Bragantino x Atlético-GO
Goiás x Atlético-MG
Bahia x Fluminense
Corinthians x Ceará

18h30
21h
21h

QUINTA 4/2
Fortaleza x Coritiba
Athletico-PR x Internacional
Flamengo x Vasco

21h
21h

SEXTA 5/2
Botafogo x Sport
SEXTA 19/2
São Paulo x Palmeiras

SG
26
17
17
17
8
14
11
0
3
1
0
-4
7
-13
-16
-18
-6
-24
-16
-24

%
66
62
61
59
54
54
53
45
45
47
47
45
44
37
36
35
35
29
28
24

