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ABCZ traz Feira de Touros
ao Show Rural e vai “levar
Cascavel” para ExpoZebu
Serpente quer manter a
invencibilidade no ‘Ninho’
e encaminhar classificação
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Cisop completa um mês
na nova estrutura com
ampliação de consultas
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Educação e conscientização
no trânsito na volta às aulas

Educação de trânsito e cidadania na via pública é o foco do Projeto Rua Segura da Transitar, que foi retomado junto com o início deste ano letivo 2022. A volta presencial de
estudantes de todos os níveis para os bancos escolares requer um lembrete importante
quanto ao comportamento de todos os cidadãos na via pública. “Nosso objetivo é sempre
preservar a vida no trânsito. Queremos uma convivência pacífica e segura de todos”, destaca a presidente da Transitar, Simoni Soares. l Pág. 4
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Tudo aconteceu logo após minha posse como Arcebispo de Cascavel.
Ainda não consegui fazer uma volta por nossa Arquidiocese. Tenho ainda
um grande povo a conhecer. Contudo, há também, um grande povo que
rezou e reza por mim. Hoje, tenho uma vontade enorme de retornar a
Cascavel, de recomeçar novamente. Por intercessão da Virgem Maria, sob
o título de Nossa Senhora de Aparecida, vocês pediram o que era normal,
a minha cura. Cura do vosso servo, daquele que a exemplo do Mestre veio
para servir. “Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida”.
Meu muito obrigado a todos que rezaram: todos mesmo! Não tive ainda
o tempo de inteirar-me e de melhor conhecê-los, peço-vos um tempo, pois
logo estarei pronto.
max
29vida, um desejo grande de servir. Hoje,
De fato, levo para
a minha
não consigo imaginarmin
algo diferente,
17 pois vejo o quanto o amor por Jesus
Cristo nos educa. Neste tempo, experimentei vivamente que todos nós,
povo de Deus, somos um em Cristo. Como é bom saber disso: quantas
pessoas rezando por mim. Também, por quantos eu rezei nestes dias:
foram muitos e muitos. Toda a nossa Arquidiocese eu tive presente nestes
dias de oração, desde a manhã até a noite.
Queridos Arquidiocesanos, todos são convidados a seguir em frente, com
a força do Espírito Santo, dos padres, dos religiosos e religiosas e de todos
vocês, leigos e leigas que amam a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando me pergunto sobre o que aconteceu, logo me veem à memória
um fato curioso. Acho que se tivesse ficado onde estava, não estaria vencendo
maxvencendo.
27 Sei que o caminhomax
o câncer como estou
é desafiador, mas entendo
26tudo fique bem.
que vim aqui, para que assim, tudo se encaminhe
para que
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Cisop: nova estrutura e mais
médicos ampliam atendimento

NOVA estrutura do Cisop completou primeiro de funcionamento com ampliação de profissionais de aumento de 15% no número de consultas
Cascavel – O Cisop (Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Oeste do
Paraná) terá um reforço de mais 20
médicos especialistas para atendimento ao público dos 25 municípios
do Oeste. Foram contratados para
reforçar o atendimento maios quatro
médicos ginecologistas, quatro cirurgiões geral, quatro ortopedistas, três
cardiologistas, dois dermatologistas,
um endocrinologista, um alergista e
um coloproctologista. A expectativa é
que com estes novos profissionais,
três mil consultas a mais sejam realizadas ao mês.
O Cisop que passou a funcionar
na sua nova sede desde o dia 3
de janeiro, também divulgou o primeiro balanço de consultas do ano.
Segundo levantamento repassado
pela direção do consórcio, do dia 3
até o dia 31 de janeiro foram realizadas 10.401 consultas médicas,
um aumento de 15% em comparação ao mesmo período do ano
passado, quando foram registradas
9.122 consultas.
Além disso, foi ampliado de 32
para 34 a quantidade de especialidades médicas. O aumento havia
sido anunciado pelo presidente do

Cisop, Vlademir Barella, ainda na
inauguração da nova estrutura.
Segundo o relatório, no mês de
janeiro também ocorreu um acrescimento de médicos em comparação ao mesmo período do ano passado. Este ano o quadro é de 103
profissionais, 13 a mais do que em
2021. Além dos médicos, o Cisop
conta ainda com 110 funcionários. O número de atendimentos
também aumentou, passando de
6.432 em janeiro do ano passado
para 8.779 este ano.
NOVA ESTRUTURA
No dia 3 de fevereiro completou
o primeiro mês de funcionamento
da nova sede do Cisop. O prédio
que estava sendo construído desde
2014, tem área de 4,6 mil metros

quadrados e 126 salas de atendimento, comportando atendimento
especializado para uma população
de 550 mil pessoas de 25 municípios. Pelo consórcio, são realizadas de 15 mil a 18 mil consultas
por mês, além de aproximadamente 100 mil exames. A expectativa é que atendimentos sejam
ampliados na nova sede chegando
a pelo menos 20 mil consultas.
A estrutura conta ainda com atendimento materno-infantil, anfiteatro
de 200 lugares, um centro de distribuição de medicamentos e consultórios equipados com tecnologia de
ponta para realização de pequenos
procedimentos ortopédicos e dermatológicos, além de cirurgias plásticas, intervenções odontológicas e
o chamado ambulatório de feridos.

Saúde de Cascavel contrata servidores

A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel por meio da Divisão de Gestão de
Pessoas, recepcionou no início desta semana (7) os novos servidores convocados por
meio de concurso público realizado pela Prefeitura de Cascavel. São 21 servidores que
fazem parte da primeira etapa das 144 contratações já anunciadas para a Saúde no primeiro trimestre de 2022. Entre os novos servidores há administradores hospitalares,
enfermeiros, técnicos em enfermagem, assistentes sociais e agentes comunitários de
saúde que integrarão as equipes das unidades e serviços de saúde, dando um suporte
ao quadro de pessoal que já atua nos atendimentos a população.
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Rua Segura: respeito e convivência
pacífica no trânsito na volta às aulas
Educação de trânsito e cidadania na via pública é o foco do
Projeto Rua Segura da Transitar,
que foi retomado junto com o início deste ano letivo 2022. A volta
presencial de estudantes de todos
os níveis para os bancos escolares requer um lembrete importante quanto ao compor tamento
dos cidadãos envolvidos, sejam
eles pais, professores, crianças,
adolescentes e demais condutores
que transitam pelo entorno, permissionários do transporte escolar
e demais usuários da via pública.
As áreas escolares são locais
onde há constante conflito no
embarque e desembarque de
alunos, principalmente quanto
ao respeito às vagas especiais
e a do transpor te escolar, associado à tradicional paradinha em
fila dupla que atrapalha o trânsito
da maioria e, ainda, no que diz
respeito ao compor tamento de
todos os condutores em relação
à sinalização da faixa de pedestres. Há ainda a estacionada
“por uns minutinhos” no abrigo
do ônibus ou em frente a um portão, que também são atitudes
que ferem o Código de Trânsito
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Brasileiro e inter ferem na vida da
coletividade.
“Esses são compor tamentos
comuns, normalmente de quem
sai de casa atrasado, em cima da
hora, e pensa apenas no seu confor to, esquecendo que vivemos
em comunidade. São essas atitudes que normalmente ameaçam a
segurança do trânsito, pois geram
pressa, desatenção e acidentes,
alguns de grande gravidade. É
nisso que queremos focar, pois
as pessoas que transpor tam
crianças estão sendo referência
na formação dos futuros condutores, e devem dar um exemplo
de trânsito humano e solidário”,
enfatiza a encarregada do setor
de Educação e Cidadania da Transitar, Luciane de Moura.
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PROJETO UNIVERSIDADE
EM CAMPO
Além das orientações aos condutores envolvidos com estudantes
do ensino fundamental, a Transitar
inclui na programação os estudantes
condutores universitários, por meio
do Projeto Universidade em Campo,
jovens do ensino superior e alunos
da rede estadual e privada.
“Nosso objetivo é sempre preservar a vida no trânsito. Queremos
uma convivência pacífica e segura
de todos, mas principalmente
menos perdas de vidas prematuramente; estatísticas mostram que
jovens são as principais vítimas
da imprudência e com esforço de
todos podemos mudar essa realidade”, destaca a presidente da
Transitar, Simoni Soares.
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Presente no Show Rural, ABCZ vai
“levar Cascavel” para a ExpoZebu

Presente no 34º Show Rural Coopavel, o presidente da ABCZ, Rivaldo
Machado Borges, fez um convite especial ao presidente Dilvo Grolli: “Estamos com vocês há anos, aqui em Cascavel. Ajudamos a estruturar a área
pecuária deste belo evento, agora,
queremos o senhor lá, em Uberaba
(Goiás) para prestigiar a ExpoZebu”.
“A ExpoZebu é para a pecuária brasileira o que o Show Rural
Coopavel é para a agricultura. Terei
grande satisfação em par ticipar
desse evento que mostra o melhor
das raças e da genética bovina brasileira”, afirmou Dilvo. A diretoria
da Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos participa com
vários de seus membros no 34º
Show Rural Coopavel. A ExpoZebu

chega à sua edição de número 87.
FEIRA
Uma das principais novidades
que a ABCZ traz para o Show Rural
Coopavel é a Feira de Touros e
Fêmeas do Pró-Genética, que foi
desenhada para se adaptar ao atual
status do Paraná, que em maio de
2021 conquistou condição de área
livre da febre aftosa. Durante o
evento serão comercializados animais de genética melhoradora que
prometem aumentar a produção de
carne e leite nas pequenas e médias
propriedades rurais.
Com 103 anos, a ABCZ insere
impor tantes avanços nas raças
zebuínas no Brasil. “Uma das grandes transformações foi reduzir o

ASSESSORIA

NIVALDO e Dilvo Grolli em encontro na tarde desta
segunda-feira
tempo de abate de oito para dois
anos, resultado de muito tempo de
melhoramentos e avanços em genética”, segundo Rivaldo. O presidente
da ABCZ ressaltou, na conversa com
Dilvo Grolli, a postura dos agropecuaristas e empreendedores numa
época tão difícil devido à pandemia.
“Não nos encolhemos. Inovamos e
seguimos crescendo”, afirmou.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

A Lua na Casa 3 realça o seu poder de comunicação e indica um bom
momento para apresentar ideias, propostas e reivindicações no trabalho.
O astral também é promissor para quem está em busca de emprego:
distribua seu currículo, faça contatos e participe das entrevistas, pois você
vai se expressar bem e terá mais chances de conseguir uma boa vaga.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Tolo; bobo (pop.)
É cruzada pelo
Partes vencedor
do ovo da corrida

© Revistas COQUETEL
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filme

Avistar;
enxergar Posto em
ordem;
Pessoa
pronto
que sofre

Touro 21/04 a 20/05

Bem cedinho, você pode se alegrar com alguma coisa ou notícia relacionada a alguém que mora longe. A Lua chega à Casa das Finanças
e aumenta o seu desejo de melhorar de vida. Na hora das paqueras,
você vai querer segurança e será bem exigente nas escolhas.

Iniciar
o funcionamento
de loja

Sonhos e pressentimentos podem ajudar você a encontrar a solução
para um problema ou preocupação: siga sua intuição. Hoje a Lua chega
a Gêmeos e destaca todo o seu potencial. Use e abuse do seu poder
de comunicação para fazer contatos, acordos, para apresentar ideias
e convencer as pessoas.

Alimento
de insetos
contido
nas flores
Local
do porto
onde se
atraca

Vitamina
que
fortalece
os dentes

(?) e qual:
idêntico
Congelar
o orvalho

Antônimo
de "positiva"
Elegância;
encanto

Érbio
(símbolo)
Espécie
de tambor

Peixes 20/02 a 20/03

O período que antecede seu aniversário é perfeito para você refletir
sobre as coisas que conquistou até aqui e definir novas metas para
o ciclo que vai começar. Respeite o desejo de ficar mais quieta no
seu canto e aproveite para refletir sobre tudo que é mais importante
para você.

Causar o
mesmo
incômodo
da cólica

Sucede
ao "G"

Pisos de
madeira
para residências

BANCO

30

Solução

C

Aquário 21/01 a 19/02
Seu entusiasmo será contagiante e pode servir de inspiração para
os colegas. Você também conta com doses extras de criatividade e
pode ter ideias ainda mais inovadoras no trabalho. A Lua em Gêmeos
recomenda que você use toda sua simpatia e boa lábia para conseguir
o que deseja, e esta dica vale para todos os setores, viu?

Concede

(?)-se:
perder a
coragem

N
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G
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A Lua na Casa 6 deixa você mais focada no trabalho. Procure organizar
bem as tarefas para garantir que vai cumprir tudo sem atropelos. Com
Marte e Plutão em Capricórnio, você terá determinação extra para correr atrás dos seus objetivos, mostrar iniciativa e liderança no emprego.

Pena;
compaixão

Falta de
atividade
Cintura de
saias

Sua
capital
é Lima

C

Capricórnio 22/12 a 20/01

Salvador
Dalí,
pintor

C
L
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A Lua na Casa das Alianças anuncia uma fase muito favorável para
você se unir aos colegas, trabalhar em equipe ou firmar sociedade
com pessoas de confiança. Sol e Saturno na Casa 3 vão ajudá-la a
fazer bons acordos e recomendam que você formalize qualquer acordo
colocando as coisas no papel.

Ângela
Vieira,
atriz

N

Sagitário 22/11 a 22/12

São marcadas pelo relógio

C
P

Mudanças e imprevistos podem mexer com as suas emoções e devem
deixar seu dia bem agitado. No trabalho, procure mostrar que é flexível
e sabe se adaptar às situações. Pode transformar um desafio em uma
boa oportunidade de sucesso. Vai ser fácil envolver quem deseja, seja
na conquista ou na vida a dois.

Arma do
índio
Incorreta;
inexata

Boatos
que correm
sem confirmação

4/cais — iptu. 5/tarol. 6/charme — mártir.

Escorpião 23/10 a 21/11

Para
(contração)
O aço
com revestimento
prateado

Libra 23/09 a 22/10

A Lua na Casa 9 desperta curiosidade e uma vontade maior de aprender. Bom momento para investir nos estudos, fazer cursos, treinamentos, aprender um novo idioma, tudo que possa abrir novas portas para
você na carreira. Sol e Saturno indicam muita criatividade. Aposte na
simpatia para cativar as pessoas.

A placa
de cruzamentos
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Virgem 23/08 a 22/09

Você vai acordar cheia (o) de entusiasmo, simpatia e bom humor, o que
deve contagiar as pessoas ao seu redor. Seu signo é um exemplo de
competência no trabalho, e isso está ainda mais forte agora, com Sol
e Saturno na Casa 6. Para ajudar, a Lua na Casa 10 deixa você com
mais ambição para batalhar por reconhecimento.

151, em
romanos
Peixe de
patês
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Leão 22/07 a 22/08

Marte, Vênus e Plutão na Casa 6 te deixam com muita determinação no
trabalho. Você também será muito prestativa (o), o que deve melhorar o
relacionamento com chefes, colegas e clientes. Com a Lua na Casa 11
e Sol e Saturno na Casa 7, você terá sucesso em todo tipo de parceria
ou sociedade que fizer.

Imposto
pago pelo
dono do
imóvel

Vogais
de "rico"
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Câncer 21/06 a 21/07

A Lua na Casa 12 te deixa ainda mais emotivo e sensível. No convívio
com parentes, colegas e amigos, procure se cercar de pessoas alegres
e otimistas. Aquelas que têm o dom de sempre levantar o seu astral e
a sua autoestima. Haverá momentos no dia em que você vai querer se
isolar e ficar mais quieto no seu canto, respeite esse desejo.

Dígrafo de
"farrapo"
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Gêmeos 21/05 a 20/06
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Serpente defende invencibilidade
contra Gralha no Olímpico Regional
O Cascavel entra em campo na
noite desta quarta-feira (9) para
enfrentar o Paraná Clube, pela 6ª
rodada do Paranaense. O jogo será
realizado às 21h30 no Estádio
Olímpico Regional, onde a Serpente
busca embalar de vez na competição
e encaminhar a classificação rumo à
segunda fase do campeonato.
Depois da derrota por 4 a 0
diante do Operário na 4ª rodada,
o time teve pronta recuperação na
vitória sobre o Londrina por 2 a 0,
jogando em casa no último domingo.
O jogo teve sabor de revanche para o
Cascavel, que foi vice-campeão paranaense em 2021 ao perder para o
Tubarão nas penalidades.
O técnico Tcheco acredita que
apesar da má fase do Paraná, que
tem apenas três pontos em cinco
jogos, a partida será complicada.
“Nós não podemos pensar que vai
ser um jogo fácil, ou um jogo que
já está ganho. O Paraná deve vir
com um time mais competitivo,
porque senão pode se complicar
na tabela”, disse o treinador.
Contudo, o comandante da Serpente destacou a importância da
torcida, que tem empurrado o time
em busca das vitórias. “Nós temos
nossos objetivos, principalmente
diante do torcedor que nos apoia

DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

e sempre passa energia positiva
para o time”, ressaltou Tcheco.
Com 10 pontos, o Cascavel
ocupa a 4ª colocação na tabela,
apenas dois pontos atrás do Operário, que lidera o estadual. No fim
de semana a Serpente vai até a
Capital para enfrentar o Coritiba,
no domingo (13), às 18h30, no
Estádio Couto Pereira.
INVENCIBILIDADE
No jogo desta noite o Cascavel
defende uma invencibilidade de 20
jogos em casa pelo Campeonato
Paranaense. A última derrota em
casa pelo Estadual aconteceu no dia
21 de março de 2019, quando o time
foi superado pelo Rio Branco por 1 a 0.
Desde então, dos 20 jogos
que o Cascavel disputou no Olímpico, foram 13 vitórias e sete
empates. O time marcou 34 gols

(considerando 3 gols do WO contra
o Rio Branco), e sofreu apenas 10,
aproveitamento de 76%.
Tcheco tem feito mudanças em
todos os setores para encontrar
um time ideal. O zagueiro Willian
Gomes tem atuado como volante
nos últimos dois jogos. O jogador,
que é um dos responsáveis pelo
bom retrospecto defensivo da Serpente, destacou o equilíbrio do time,
especialmente jogando no Olímpico.
“Temos mostrado a nossa força, que
vem desde 2020. Nosso time muito
aguerrido dentro de casa, com muita
qualidade ofensiva e ao mesmo
tempo sabe se defender bem”,
comentou o capitão.
Nesta temporada, a Serpente
está com 100% de aproveitamento
em seus domínios, com três vitórias em três jogos, e apenas um
gol sofrido.
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Assista o
Manifesto aqui:

C R E S O L . C O M . B R

DRIBLE.

Com confiança, invista na ousadia
e dê crédito à superação.

E S C O L H A

COOPERAR
#vemjuntojogar

