Pegoraro e Canabarro vão comandar Acic em 2022/23
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CASCAVEL

Boa avaliação?

DANIEL MALUCELLI

O Cascavel venceu na estreia da Série D, mas não foi fácil! Agora,
antes da segunda partida em busca da classificação para a Série C,
o técnico Theco avalia a estreia das “caras novas” que buscaram
dar uma “nova cara” para a equipe da Serpente.
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“Sujeira”
é crime!
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TRANSITAR

A Transitar iniciou, ainda na
semana passada, o trabalho de
higienização das estações de
embarque e desembarque do
transporte coletivo urbano de
Cascavel. Nesta semana, os
trabalhos se concentram nas
estações da Avenida Brasil.
Além da limpeza, os trabalhadores também colocam em ordem
o que o vandalismo “bagunçou”
e sujou. Vale lembrar que vandalismo é crime e que qualquer
cidadão pode fazer denúncias
através do 153 (GM), 190 (PM)
ou pelo Ouvindo Cidadão 156.

Guarda Municipal de Cascavel amplia efetivo: 150 agentes
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Náutico e o Cascavel.
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eleitoral que antes era preenchido apenas por homem. Trata-se de grande
evolução e de conquista merecida das mulheres.
Incentivar as mulheres a ingressar na política é uma iniciativa positiva.
Embora hoje muitos eleitores estejam insatisfeitos com o desempenho de
nossos políticos, que após eleitos dão as costas aos eleitores e vão cuidar
de seus inconfessáveis interesses, de suas reeleições ou de voos mais
altos, deixando de cumprir com fidelidade os objetivos dos mandatos e o
max 28compromisso com a defesa do bem-estar social.
outra forma, a opção feminina pelo Parlamento não pode repremin 16 sentarDeapenas
interesse no cabide de emprego, como se observa com a
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serviço ao país. Por isso, para oxigenação permanente do Parlamento,
defendo a proibição da reeleição. Assim como me posiciono pelo voto
facultativo, que representa a disposição voluntária de cada um participar
não na escolha dos candidatos. Enfatizando que o voto obrigatório,
max 26 ou
antidemocrático, tem sido responsável pela eleição e reeleição do quamin 15 dro político nacional sofrível, formado por grande parte de elementos de
condutas não ilibadas e incompetentes.
Os partidos políticos devem facilitar a adesão de candidaturas femininas. Agora, a paridade numérica entre homens e mulheres no Parlamento
deve obedecer exclusivamente ao resultado das urnas e não ao sistema
de cotas. São as urnas
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Transitar higieniza estações de transbordo
e remove propaganda irregular e pichações

Quem utiliza o transporte coletivo urbano, principalmente as
linhas centrais, já se deparou com
uma estrutura que vem sendo
montada para uma completa limpeza das estações de embarque e
desembarque do transporte coletivo urbano. Feita anualmente pelo
Departamento de Transportes da
Transitar, a higienização este ano
começou pela Avenida Brasil na
semana passada e, na sequência,
o cronograma seguirá para a Avenida Barão do Rio Branco e depois
na Avenida Tancredo Neves, totalizando 50 estações.
Dos 26 abrigos da Avenida
Brasil, 17 estão higienizados.
Na segunda-feira (18) a equipe
trabalhou na região leste da Avenida Brasil e assim que concluir,
conforme as condições climáticas
permitirem, fará a limpeza das oito
estações da Avenida Barão e as
16 da Tancredo Neves. O objetivo
é concluir tudo na próxima semana.
O encarregado de ser viços
do Setor de Transporte Coletivo,
Ronaldo Tic Lopes, está coordenando os trabalhos que contam
com uma equipe de seis servidores, com apoio de um caminhão
ATR desativado do Corpo de Bombeiros para o transporte de água.
“Pedimos a compreensão dos passageiros, pois é necessário interditar os espaços durante o procedimento. Contudo, fiscais estão
sinalizando e orientando em cada
estação para que os passageiros
possam ter o menor impacto possível. Trata-se de um transtorno
momentâneo, mas necessário
para garantir higiene e confor to
aos passageiros e, também, a
manutenção e conser vação do
bem público”, detalha.
Em cada estação a equipe

TRANSITAR

leva cerca de uma hora até lavar
toda a estrutura, desde o teto,
os vidros e o piso, deixando tudo
preparado para, num segundo
momento, remover, quando há
pichação, toda a tinta deixada por
vândalos. Em fevereiro, todas as
estações passaram por um processo de limpeza das pichações,
feito pela Transitar e a Defesa
Civil, contudo algumas voltaram
a ser vandalizadas.
Ronaldo explica que é necessário utilizar produto específico
em cada parte da estrutura para
não danificar e ainda preservar os
vidros e a plotagem, além de não
poluir o meio ambiente. O custo da
limpeza por estação, somente de
material, é de cerca de R$ 50,00.
PROPAGANDA IRREGULAR
Além das pichações, outro
ato de vandalismo e crime contra o patrimônio é a fixação de
propaganda, de todo tipo, nas

estruturas. Durante a limpeza os
servidores estão tendo um trabalho
extra para remover a cola desses
materiais irregularmente instalados
nas estações de ônibus. Caso voltem a ser colocados, os responsáveis, identificados, podem responder criminalmente.
“Estamos fazendo imagens de
todos os materiais antes da remoção e caso haja reincidência será
registrado Boletim de Ocorrência”,
explica Lopes. É importante lembrar que, quando identificados,
autores podem responder pelo
Crime de Vandalismo.

Denuncie!

Ao flagrar atos de vandalismo é
preciso denunciar acionando a GM
pelo 153 ou a PM pelo 190.
Imagens ou denúncias também
podem ser enviadas ao Ouvindo
Cidadão 156 ou na Ouvidoria
de Transporte da Transitar, pelo
número 99119-9478.
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Genesio Pegoraro e Siro Canabarro
comandarão Acic no biênio 2022/23
O empresário do ramo de supermercados, Genesio Pegoraro, foi
reeleito por aclamação, na noite de
segunda-feira (18), como presidente
da Associação Comercial e Industrial
de Cascavel. O novo vice-presidente
é o empresário do setor de TI, Siro
Canabarro. A eleição foi por plataforma on-line com condução do presidente do Conselho Deliberativo, José
Alexandre Polasek.
Genesio falou de sua alegria de
estar à frente da entidade e também
da responsabilidade de comandar
uma das associações de maior tradição e prestígio do Paraná, com
quase quatro mil filiados. “A Acic participa ativamente de todos os debates, nos mais diferentes ambientes,
buscando sempre o melhor caminho que leve ao fortalecimento das
empresas, da economia, da geração
de oportunidades e de prosperidade
ao nosso município”, afirmou o presidente reeleito.
A associação conta também com
um amplo e diversificado portfólio de
produtos e serviços, lembrou Genesio, destacando que todos são formatados sob medida para atender às
mais diferentes necessidades dos
empresários. O presente e o futuro
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relatório, prestação de contas e orçamento da gestão 2022/2023, será
no dia 19 de maio, na Acic. Além de
Siro como novo vice, outras novidades na diretoria são três vice-presidências que dão ainda mais força e
representatividade à entidade: Vice
de Assuntos da Saúde com o titular
Tomaz Massayuki Tanaka; da Educação com Silvana Borgelot Cordeiro
e de Assuntos da Segurança, com
Jurandir Parzianello Júnior.
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Câmara aprova ampliação do efetivo da
Guarda Municipal que terá 150 agentes
Foi aprovado por unanimidade
pelos vereadores de Cascavel, em
segunda votação, ontem (19), o
projeto de lei do Executivo Municipal que cria mais 30 vagas na
Guarda Municipal. O total de vagas,
segundo o PLO nº 36/2022, vai
subir das atuais 120 para 150, o
que abre caminho para a realização
de novo concurso público.
De acordo com a Mensagem
de Lei enviada pelo prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), “a alteração supracitada tem como objetivo adequar o número de efetivos
da Guarda Municipal diante do
aumento das demandas de atendimentos à população e proteção
aos próprios municipais, que vem

aumentando gradativamente”. O
Executivo justifica ainda que “até
o presente momento o município
conta com a colaboração de apenas 84 servidores ocupantes do
cargo de Guarda Municipal e, com
a ampliação das vagas e a conclusão do curso de formação, o Município busca adequar o número do
seu efetivo à realidade das demandas existentes nesta área”.
Em fevereiro, 66 alunos iniciaram o curso de formação na
Guarda Municipal de Cascavel.
Após a conclusão do curso, ministrado pela Polícia Militar, a corporação passa contar com 149
agentes que auxiliam os demais
órgãos de segurança pública.

SECOM

Entre guardas municipais e patrimoniais, atualmente, 323 ser vidores que atuam na segurança
dos próprios públicos.
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VARIEDADES

horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Um clima de seriedade deve pintar e te estimular a trabalhar com garra
e responsabilidade pra alcançar suas metas e sonhos. Como conta
com bastante disciplina, tudo indica que será mamão com açúcar fazer
suas tarefas e obrigações nesta quarta-feira.

CASCAVEL, 20 DE ABRIL DE 2022
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margens
do Tietê

Escritor de textos
em jornais
Máquinas que
imitam o homem

Touro 21/04 a 20/05

Leão 22/07 a 22/08

Você tem tudo pra brilhar e ter sucesso em suas parcerias profissionais
e associações. Pode receber mais responsabilidades e mandar bem
em suas atividades, já que deve contar com seriedade e maturidade.
Há chance de alcançar suas ambições. Tudo indica que será fácil se
envolver com as pessoas.

Grito de
lutas
marciais

Joana
d’(?),
heroína
francesa

Conterrâneo de
Fafá de
Belém

Agir
como o
cirurgião

Atlântico e
Pacífico
(Geog.)

Montado;
instalado
Manifestação física
de carinho

Madre (?)
de Calcutá,
religiosa
católica
Em (?)
de: em
defesa de

Virgem 23/08 a 22/09

No trabalho, você deve contar com senso de organização e administração. Tende a ralar bastante pra deixar as tarefas em dia, e talvez sinta
segurança e aquela sensação de bem-estar ao ver tudo em ordem. Em
casa, a ligação com seus queridos tem tudo pra ficar madura e forte.

Libra 23/09 a 22/10

Tudo indica que sua imaginação vai bombar de ótimas ideias e você
irá se expressar bem, o que favorece seus contatos, o trabalho e
suas ambições. Seu jeito mais sério, maduro e organizado promete
aumentar a sua produtividade no emprego.

Escorpião 23/10 a 21/11

Graças às excelentes vibes que os astros enviam nas finanças, você
tem tudo pra tirar o pé da alma. Além de ter facilidade pra engordar a
conta bancária, tende a agir com severidade ao lidar com sua grana,
sabendo exatamente quanto ganha e onde gasta seu dinheiro.

Corrida
disputada
no jóquei
Amassecas
Atrasar

Não é?
(pop.)
Resolvido
(problema)
Triturador
de carne

Órgãos
da visão
500, em
romanos

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01

Se depender dos astros, você deve construir e fazer crescer seus
recursos com cuidado, seriedade e tranquilidade. Tende a priorizar
investimentos seguros e confiáveis, como imóveis e coisas sólidas. A
sorte tá tão boa que pode até pintar uma herança ou pensão.

Aquário 21/01 a 19/02

Os astros favorecem a sua ambição e você deve contar com mais
paciência pra trabalhar e alcançar seus objetivos. Pode fazer contatos
com pessoas diferentes e aumentar seus relacionamentos pessoais
e profissionais. Amizades antigas talvez ganhem energia nova e ficar
confiáveis.

Peixes 20/02 a 20/03

O interesse pela carreira tende a crescer e há sinal de excelentes
mudanças na sua situação. Talvez ganhe reconhecimento e assuma
mais responsabilidades, inclusive de liderança. Você deve mostrar
confiança no seu taco e ambição no trabalho, e poderá contar com
maturidade e poder de adaptação.

Essa, em
espanhol

BANCO

3/act — arc — esa. 4/sári. 5/páreo. 6/teresa.

Os astros avisam que tende a ter facilidade e responsabilidade pra falar
e escrever, sem ultrapassar limites. Também será mamão com açúcar
escolher pessoas pra se relacionar. Tudo indica que sua mente estará
séria, concentrada e em alto nível. O desejo de aprender mais deve
te incentivar a se dedicar mais.

Ato, em
inglês
Vogais
de "leme"

Gosto
muito de
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Câncer 21/06 a 21/07

No trabalho, tudo indica que você terá responsabilidade e senso de
dever, principalmente se lida com os negócios ou as finanças de outras
pessoas, Câncer, meu consagrado. Pode se dar bem em áreas que
envolvem público, produtos femininos, artigos para o lar ou alimentação. Amém!

Valas;
buracos
A serenata
brasileira

Traje
típico da
indiana
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Suas relações e parcerias profissionais contam com uma vibe séria,
mas muito boa. Tudo indica que seu signo estará responsável, focado
no que precisa ser feito. Viagem a trabalho deve render bons contatos
e mais de uma aliança. Mas os astros trazem um alerta: há risco de
incertezas e intrigas na carreira.

Taís Araújo, atriz
Pintinha
no rosto

Torno
estável,
seguro
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Gêmeos 21/05 a 20/06

Moído;
ralado
Tijolinhos de
bananada
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A porta das esperanças deve se abrir pra você e há sinal de ganhos
profissionais. Tudo indica que alcançará o sucesso com seu esforço,
assumindo mais responsabilidades, seguindo as metas com determinação e levando os negócios a sério.
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Tcheco avalia o desempenho das
‘novas caras’ na estreia na Série D

O Futebol Clube Cascavel estreou
com o pé direito na Série D do Campeonato Brasileiro e venceu em casa
o time do Próspera, de Santa Catarina,
pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Léo Itaperuna, que
não balançava as redes há 18 jogos,
desde a semifinal do Paranaense do
ano passado, contra o Athletico.
Para a disputa da competição
nacional, a Serpente Aurinegra trouxe
até o momento oito reforços já apresentados oficialmente. Chegaram o
goleiro André Luiz, os zagueiros Fernando, Jacy e Itallo, o lateral-direito
Michel, o meia Tiago Luís, e os atacantes Lucas Batatinha e Lucas Coelho. Entre os reforços, apenas Tiago
Luís, anunciado como novo camisa
10 do time, não foi relacionado para
a partida do último fim de semana.
Um dos destaques na estreia
diante do Próspera foi o goleiro
André Luiz, que fez ótimas defesas
e também mostrou que sabe trabalhar com a bola nos pés. Apesar da
vitória, o “guarda-metas” disse que
o time precisa melhorar. “Estamos
em uma chave complicada, vamos
enfrentar o Marcílio Dias fora de casa
no sábado. Temos alguns detalhes
para acer tar, porque todo jogo da
Série D é difícil”, comentou.
Além do goleiro, outros quatro
reforços foram escalados como

titular nesta primeira rodada, e dois
entraram no decorrer da partida. O
técnico Tcheco avaliou como positivo
o desempenho dos novos atletas. “O
André chegou muito contente e isso
se refletiu no trabalho dele, o Itallo
é um cara maduro e se sentiu muito
bem, assim como o Fernando, que se
demonstrou como um grande líder.
O Michel foi expulso no segundo
tempo, mas é um jogador importante, bem como o Jacy”, pontuou.
Sobre os atacantes, o treinador
disse que “o Batatinha, que tem faro
de gol e uma mobilidade que estávamos procurando para jogar junto com o
Itaperuna, e o Lucas Coelho consegue
sustentar a bola e vai nos acrescentar
muito no último terço do campo, com
tabelas e posse de bola”, destacou.
Para Tcheco, o ponto mais importante na estreia foi a vitória, mas a
partida também serviu para consolidar o elenco e esboçar um time
titular. “Estamos com uma equipe
madura, eles são jogadores que já
conquistaram o acesso em outras
oportunidades e precisamos desta
maturidade, junto com os atletas que
estão aqui”, finalizou.
PRÓXIMA PARTIDA
Na segunda rodada da Série D o
Cascavel terá ao menos três “obstáculos” para conquistar os três pontos:

DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

ANDRÉ Luiz
“fechou o gol”
e garantiu
a vitória do
Cascavel no
jogo de estreia
primeiro o adversário, Marcílio Dias,
segundo a falta de vitórias fora de
casa e, em terceiro, a dificuldade de
marcar gols longe do Olímpico.
Nesta temporada a Serpente Aurinegra jogou sete partidas como visitante, sendo seis pelo Campeonato
Paranaense e uma pela Copa do Brasil. Foram três empates em 0 a 0 e
quatro derrotas, tendo a defesa sido
vazada 12 vezes.
Entretanto, o técnico Tcheco acredita que o retrospecto da equipe
jogando fora de casa não deve interferir no desempenho na Série D, principalmente porque o elenco mudou
com a chegada dos novos jogadores.
A partida contra o Marcílio Dias será
realizada no próximo sábado (23), às
15h30, no Estádio Gigantão das Avenidas. O jogo será transmitido pela InStat
TV, streaming que vai exibir as quatro
primeiras rodadas de forma gratuita.
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