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Líder isolado do seu
grupo na Série D,
Serpente aposta
em ‘prata da casa’
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Reajuste na tarifa

O prefeito Leonaldo Paranhos confirmou, ontem (17), o reajuste
da tarifa do transporte coletivo que, dos atuais R$ 4,10, vai passar
para R$ 4,50, confirmação que ainda depende de publicação no
Diário Oficial do Município. O prefeito lembrou que o custo da
tarifa já está em R$ 7,10, valor que não é integralmente cobrado
do usuário devido ao subsídio pago pela Prefeitura de Cascavel.
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Longe do frio!

Coopavel abre oportunidade para jovens aprendizes

l Pág. 5

Já está funcionando, desde a noite de segunda-feira (16), o alojamento instalado no Ginásio
do Creas, no Bairro Coqueiral, para abrigar pessoas em situação de rua. Além de colchões,
cobertores, roupa e alimentação para as pessoas abrigadas, a estrutura preparada pela Secretaria
Municipal de Assistência Social, também fornece abrigo e ração para os animais de estimação que
acompanham os abrigados. Para ajudar este trabalho, além de doações, a população pode acionar
o serviço de Abordagem Social pelo telefone (45) 98431-6376.
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Toledo recebe o
‘Teias da Inovação’
do MCTI e CNPq
CASCAVEL, 18 DE MAIO DE 2022
na quinta-feira

eve variar entre 4º e 9º e na quinta-feira (19) de 8º a 14º. E para proteger as
a Prefeitura de Cascavel instalou um alojamento no Ginásio do Creas para o
em Social02pode
ser acionado pelo (45) 98431-6376.
l Geral 4
RADAR

Opinião

“Precisamos dar o

que tenham posições
coerentes e saibam,
com coragem e
discernimento,
defender o que é justo
e correto”.

Adeus à máscara e à Covid

Ontem fui à casa de um amigo, pois fui convidado a uma confraternização
no salão de festas do seu prédio pela passagem do seu aniversário. São aqueles
compromissos aos quais a gente não pode faltar, afinal, são anos de amizade. Já
no caminho, a primeira coisa que me veio à mente foi: chego de máscara ou não?
E se ninguém estiver de máscara e eu chegar vedado, serei o hipocondríaco da
festa? Mas, como não costumo ficar conjecturando no trânsito, preferi conferir
no bolso e certificar-me de que minha máscara estava bem ali, ao meu alcance.
Chegando lá, ao abrir a porta do salão, apertei minha máscara no bolso de
ansiedade. Dito e feito, eram mais de cem convidados, todos sem proteção e bem
à vontade, rindo e bebendo. Obviamente me senti aquele sujeito que no frio resolve
entrar numa piscina gelada, mas com aquele ar de segurança de fazer inveja a
bolsonaristas negacionistas.
Sorri, cumprimentei os que eu conhecia e tentei relaxar, mantendo a calma e
respirando o frescor do ar dos sorrisos, dos abraços, das janelas fechadas e da frieza
do ar-condicionado. Afinal, pensei naquela velha frase: “Se tiver que pegar, já peguei”.
É curioso observar que as pessoas atualmente acreditam que a pandemia de
covid é coisa do passado, e que existe no inconsciente coletivo um certo policiamento em observar que quem está de máscara neste momento e em lugar social
é quase um mal-educado. Os que tentavam entrar de máscara logo se intimidavam
e sutilmente a tiravam e sorriam forçados.
Dizem que “onde há fumaça, há fogo”, e não é pra menos que, quando sento
na minha velha poltrona e assisto às cenas atuais de “lockdown da China”, com
todo aquele rigor, desconfio de que algo está errado, e que logo, por aqui e em
outros lugares do mundo, outra bomba de vírus surgirá.
O Brasil registrou um aumento de 29% na média móvel de novos casos de
pessoas infectadas pelo Sars-Cov2 em relação a duas semanas atrás. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com
as Secretarias de Saúde estaduais. Já os dados da vacinação contra covid foram
afetados pelo ataque hacker ao sistema do Ministério da Saúde, ocorrido em dezembro e que levou à falta de atualização em diversos estados por longos períodos de
tempo. Além disso, uma pesquisa da UFMG mostra subnotificação de casos de
covid em 2020 nas cidades de Belo Horizonte, Salvador e Natal.
A pergunta que não quer calar é a seguinte: Com o novo aumento de casos de
covid-19 acima mencionado, que são relativamente consideráveis, e com a ocorrência de subnotificações, agregados ao fato de uma nova pandemia na China, o que
têm a dizer aqueles responsáveis pelo poder público e candidatos que aboliram a
obrigatoriedade das máscaras? Assim como o governo federal, que aposta no não
retorno do vírus em nível pandêmico?
Talvez as cenas de lockdown rigoroso na China estejam nos mandando um sutil
recado do ponto de vista sanitário. Mas, em época de eleição, tudo é válido, até confraternizar em aniversários com uma mão na taça e outra no bolso, sentindo uma máscara
que implora para ser utilizada, e eu na verdade não vendo a hora de ir embora. Agora
só me resta aguardar 10 dias e ver se aqueles “parabéns a você” não me fizeram mal...
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Agricultura Urbana abre chamamento
para manutenção e novas unidades
O Programa Agricultura Urbana,
vinculado ao Território Cidadão, abriu
chamamento público que irá selecionar Organizações da Sociedade Civil
para a implantação de 24 novas unidades produtivas e manutenção das
83 existentes em Cascavel. O principal objetivo do programa é assistir
famílias em situação de insegurança
alimentar, garantindo alimento saudável e renda.
O Termo de Colaboração que será
assinado pelas entidades escolhidas
no processo de seleção, tem como
finalidade a manutenção e implantação de novas unidades para a produção de alimentos, ervas medicinais,
plantas ornamentais, mel de colmeia
de abelhas sem ferrão, em áreas
urbanas e periurbanas.
Criado pela Lei Municipal nº
6.874/2018, o Programa Agricultura
Urbana utiliza espaços, preferencialmente em áreas públicas, para
implantação das unidades produtivas, os chamados lotes baldios e
sem utilização.
CULTIVO DE ALIMENTOS
José Luiz Ferreira, coordenador do
programa, destaca que nesses espaços as famílias cadastradas no programa fazem o cultivo de alimentos
como hortaliças, mandioca, feijão,
arroz, milho, abóbora entre outros.
Elas recebem cursos, treinamentos
e subsídios para o primeiro plantio.
“As famílias que trabalham nas
unidades produtivas colhem os alimentos para seu consumo próprio
e o que sobra elas comercializam
o excedente. O trabalho nas unidades, além de melhorar a qualidade
alimentar das famílias e ajudar sua
renda, serve como processo terapêutico, pois as atividades ao ar livre,
o contato com a terra e a natureza
trazem paz”, explica Ferreira.
Atualmente são 83 unidades
produtivas e mais de 200 famílias
atendidas. Com o novo chamamento público, ocorreram alguns

FOTOS: SECOM

ajustes e o programa será ainda
mais atrativo, a mobilização social
mais intensificada, com a par ticipação de uma assistente social,
além da assistência técnica que já
acontece atualmente.
Informações sobre a par ticipação no Chamamento Público da

Agricultura Urbana podem ser acessadas pelo Portal do Município (www.
cascavel.atende.net). As entidades
selecionadas atuam na organização
das famílias que farão o cultivo, ofertando capacitação e assistência técnica, recebendo subsídio do poder
público municipal para o trabalho.

Espaços ociosos transformados

O programa Agricultura Urbana foi lançado em fevereiro de 2017, junto com o
programa Território Cidadão, e tem como finalidade a implantação de hortas,
hortos medicinais e aromáticos, ocupando terrenos baldios ociosos na área
urbana e periurbana do Município para a produção de alimentos saudáveis,
livres de defensivos agrícolas.
Nestas hortas são plantadas hortaliças (alface, almeirão, rúcula, chicória) e legumes (rabanete, berinjela, brócolis, couve flor) além de milho, feijão, mandioca,
quiabo, maxixe, tomate. Tudo o que é colhido nas hortas são consumidos pelos
cultivadores. O excedente pode ser comercializado e doado para entidades do
município como cozinhas comunitárias, escolas, Cmeis e casas de acolhimento.
O outono e o inverno são as estações mais difíceis para a agricultura, pois o frio
afeta o metabolismo das plantas, prejudicando a produção das lavouras. Porém,
não são todas as culturas que sofrem nesta época. Para as hortaliças, a estação
mais gelada do ano traz algumas vantagens, como a escassez de chuvas fortes e
umidade relativa do ar mais baixa.
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Ginásio do Creas transformado em
abrigo durante noites de frio intenso
FOTOS: SECOM

As previsões de uma onda de frio
intenso se confirmaram em Cascavel. Assim, pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura abriu as portas do Ginásio do Creas, no Bairro
Coqueiral, para abrigar os moradores em situação de rua. Na noite
de segunda-feira (16), a primeira de
acolhimentos no espaço, de acordo
com a Secretaria Municipal de Assistência Social, 35 pessoas foram acolhidas. Além disso, diversos animais
de estimação também puderam se
esconder do frio no Ginásio. Ao todo,
foram oito cachorros que até tinham
‘casinhas especiais’ e que ainda
receberam ração.
A ação se estenderá por toda a
semana. O ginásio foi transformado
em um alojamento, todo preparado
prestar o ser viço de acolhimento,
com capacidade para atender até
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50 pessoas. São colchões, cobertores, travesseiros e até aquecedor
para garantir uma noite quente e
bem longe do frio das ruas. Ações
para a próxima semana ainda serão
avaliadas.
Além do acolhimento no local, a
equipe da Abordagem Social seguirá
percorrendo as ruas durante a noite
em busca da população de rua, oferecendo estrutura mais confortável
para o abrigo durante o frio. Aos cascavelenses que quiserem participar
da ação com doações, o Provopar
está intermediando o serviço. Para
isso, basta levar a doação no espaço
que fica na Rua Martin Afonso Pensa,
550, no Pacaembu. O telefone para
contato é o (45) 3902-1422.
ACOLHIMENTO
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Casa Pop e o Albergue Noturno, que
possuem 50 vagas cada um, todos
os dias, para prestar o acolhimento
às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nos locais, eles
recebem toda assistência da equipe,
alimentação, roupas quentes, cobertas e um local quentinho para dormir
e driblar o frio.
O cidadão cascavelense que
encontrar uma pessoa em situação
de vulnerabilidade, passando frio,
também pode ajudar neste trabalho. O caminho é acionar a equipe
de Abordagem Social, por meio do
telefone (45) 98431-6376. Os servidores vão até o local e encaminham
a pessoa ao Centro Pop, onde há
um atendimento técnico, alimentação, higiene e depois o atendido é
enviado a uma das casas de acolhimento da cidade.
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Jovens com idades entre 18 e 23
anos têm a oportunidade de integrar o
quadro de colaboradores de uma das
maiores cooperativas do Paraná e do
Brasil. A Coopavel oferece vagas na
área de aprendiz industrial e, além de
uma chance de atuar ou de iniciar no
mercado de trabalho, assegura benefícios diferenciados ao candidato.
O gerente da área de Recursos
Humanos, Aguinel Waclawovsky,
informa que os interessados devem
procurar a Coopavel até o próximo
dia 25 de maio. As inscrições e
entrevistas acontecem no setor de
RH, na área industrial – em frente
ao Autódromo Internacional de Cascavel, na BR-277, km 582. Os candidatos devem procurar o local de
segunda a sexta-feira das 8h às 18h
munidos de documentos pessoais e
da carteira de trabalho.

ASSESSORIA

Coopavel abre oportunidade a jovens
aprendizes; prazo encerra no dia 25

RECRUTAMENTO acontece na área industrial da Coopavel, em frente ao Autódromo de Cascavel
Além de remuneração fixa mensal, a Coopavel oferece vale-alimentação, planos odontológico e de saúde,
seguro de vida, refeição na empresa,
estacionamento próprio, associação
Coopavel (espaço de lazer e esportes dotado de piscina, campos de
futebol, salões de jogos e social e
churrasqueiras), bem como acesso
a treinamentos e a uma jornada de
trabalho com período reduzido.

CARTÃO COMIDA BOA.

Complemento de renda
para melhorar
a alimentação das
famílias paranaenses.
150 mil famílias beneficiadas
Investimentos de
R$ 86,4 milhões por ano
O Paraná Solidário, um programa do Governo do Estado, além
de ajudar milhares de famílias a incrementar a alimentação
por meio do auxílio de renda, também possui diversos outros
programas para melhorar a vida dos paranaenses que precisam
de apoio. Assim, vamos em frente, sem deixar ninguém para trás.

TERRA DE GENTE QUE
TRABALHA E CUIDA

Os candidatos aprovados na
entrevista serão contratados para
início imediato na empresa, observa
a coordenadora do setor de Gente e
Gestão, Claudia da Rocha. Com 51
anos de fundação, a Coopavel Cooperativa Agroindustrial conta atualmente com 7,4 mil colaboradores
e 6,5 mil cooperados. Ela atua em
23 municípios das regiões Oeste e
Sudoeste do Paraná.

VARIEDADES

Leão 22/07 a 22/08

Ficará claro para todos que seu estado criativo está muito bom e
poderá ajudar a todos neste momento. Netuno trará algumas fontes
de energia te que deixarão com mais brilho. A constelação pode afetar seu signo positivamente hoje, mas não deve se deixar levar por
pequenos problemas.

Virgem 23/08 a 22/09

As coisas se manterão em uma situação boa. Caso tente ser o mais
prático possível neste momento, receberá ajuda de Mercúrio. Deixe
as coisas muito bem escalonadas. Muitas coisas podem deixar você
com a mente conturbada e a pedra de ametista fará muita diferença
em como você vem ser comportando.

Libra 23/09 a 22/10

Vai se ligar às coisas espirituais neste momento. O seu corpo sentirá
uma energia grande, porém precisa fazer coisas diferentes. Vênus
poderá lhe proporcionar a estabilidade que você tanto precisa para
chegar aos objetivos.

Escorpião 23/10 a 21/11

Demonstrará um apego sincero para com uma pessoa do signo de
Touro. Mas você terá grande transformação na sua vida. Deixe fluir
no seu coração toda a sua capacidade. Organizar-se será algo muito
importante e a pedra de esmeralda tem tudo para oferecer nesse
sentido a você.

Sagitário 22/11 a 22/12

Fazer a coisa certa na hora certa irá acrescentará muito para você
neste momento, mas terá alguns inconvenientes. Não ultrapasse os
limites que deveriam estar sendo respeitados neste momento da sua
vida. Muitas coisas que acabam por te englobar serão influenciadas
pela constelação de pégaso, que estará bem mais ativa e presente
na sua vida.

Capricórnio 22/12 a 20/01

Se ficar como uma pessoa que age além da realidade, terá muitos
problemas com aquilo que está planejado agora. O satélite natural
Lua pode te fazer agir com alguma plenitude neste momento, isso irá
mexer muito com você. A pedra de ágata será sua companheira mais
amigável neste dia.

Aquário 21/01 a 19/02

Aquilo que você fizer estará marcado pelas questões mais imprevisíveis
no atual momento, ante a sua constelação. Em concordância com
a atual situação em que vive, poderá analisar as probabilidades de
um futuro melhor. Toda perspectiva precisa ser colocada em prática.

Peixes 20/02 a 20/03

Irá demonstrar que é uma pessoa que apresenta um amor perfeito de
forma muito caridosa, mas tudo tende a ficar complicado. Mercúrio irá
mexer muito com você e te irritará. Veja bem o que é importante com
você. Pensamentos realmente produtivos irão lhe proporcionar força
para executar as tarefas.

(?)-8: o
motor
com oito
Percorrido
cilindros
(caminho)

Vulcão
ativo da
Sicília

para filtrar
Sucede
ao "R"

(?) Aegypti:
transmite
dengue e
(?) dechikungunya

santo:

Tumulto;
babalorixá
confusão
(Rel.)
(bras.)

Medida
do som
Vogais de
Vinil
"selo"
Estado de
Elemento
cujo
símbolo
é No

Tecido
fino de
toque
engomado

Olívia Torres, atriz
Cada peça
da corrente

Míni, mídi,
Amelia
lápis e
Earhart,
evasê
aviadora
dos EUA
FundamenLocal
tos
im(?)que
kwon
com
terra
pulsionam
do, arte
enchardisputas
marcial
cada
políticas

Aquela
que
caminha
dormindo

Marina
Silva

Agência que regula
os planos de saúde

A "tribo"no Brasil (sigla)
do rock
melancólico

Rasgar
(?): elogiar
"Associação", em
ABI
Raízes de
vegetais
como a cenoura e a
beterraba
"Saco"

Tipo de molho com
ervas e
alho (ing.)

A comida
rica em sal,
para o hipertenso

Fábrica
de açúcar
Muito boa;
excelente
Consoantes de
"lima"
Moeda
adotada
por 19 dos
28 países
Adrianada União
Calca-Europeia
nhotto,
(?) Pacino,
cantora
ator

Produto
Interno
Bruto
(sigla)

(?) no
conceito:
perde a boa
reputação

Triste,

Elogiosem inglês
(fig.)
Pronome
Filtra do gaúcho
o café
Assim,
em
espanhol

Loja que
aluga
carros

BANCO
BANCO

51
32

Solução
F M
V P
GN EI M
A
UA I AR
FA
I
AP
EI
S
EE
O
DS
S
S
E
O
NFA
SA
N
I
M
S
S
P
B
C
U
A
LI
AS

Câncer 21/06 a 21/07

Garanta que aquilo que ocorre nas suas questões pessoais não sejam
problemas advindos do seu trabalho. Não deixe o planeta Vênus lhe
alcançar com energias ruins. Hoje você pode ativar elementos importantes para dar combustível a ideias que estavam arquivadas.
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Com excelência no ato de se comunicar, não terá muitos problemas no
seu dia. Mas nem tudo será resolvido pela comunicação: as atitudes
irão refletir bem mais neste momento. Dentro da constelação de ursa
menor, lançará sobre este signo uma grande energia para passar por
cima de algumas dificuldades.
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Gêmeos 21/05 a 20/06
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Touro 21/04 a 20/05
Com muito apego material, ainda terá algumas coisas para aprimorar
neste seu momento. De Plutão virão determinadas forças que farão
este signo ficar mais fraco. Tente melhorar ao máximo para cumprir
as suas metas. A pedra de citrino influenciará de um modo bem mais
complexo no decorrer do dia.
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Áries 21/03 a 20/04

Querer as coisas mesmo antes de poder ou merecer irá te proporcionar
uma série de barreiras para fazer boas escolhas. Suas decisões ficarão
turvas e sem muita direção. A constelação de cruzeiro do sul fará um
forte apoio no seu desenvolvimento, mas tudo dependerá de como
você irá conduzir o seu dia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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3/emo — sad — tae.3/ans
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flash. 7/lamaçal.
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asi — exe.
7/nobélio9/torneados.
— organdi.
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FC Cascavel faz melhor início de
Série D e aposta em ‘prata da casa’
O Futebol Clube Cascavel vive
novamente uma boa fase após
embalar uma sequência de três
vitórias consecutivas. O time comandado pelo técnico Tcheco é o líder do
Grupo 8 da Série D, com 13 pontos
em cinco jogos. Nesta temporada
a Serpente Aurinegra faz o melhor
início de competição da história, considerando que o clube está em sua
terceira participação na Série D. Até
o momento o time está invicto, com
quatro vitórias e apenas um empate,
números que resultam em um aproveitamento de 86,7%.
Em 2020, ano de estreia na
competição nacional, o time somou
apenas uma vitória, três empates
e uma derrota nas cinco primeiras
rodadas. Contudo, a Serpente conseguiu se recuperar e se classificou para a segunda fase, quando
foi eliminada pelo Novorizontino.
Já em 2021, o início de competição foi um pouco melhor, com
três vitórias e dois empates. O Cascavel se classificou em segundo
lugar no grupo, mas novamente foi
eliminado na segunda fase da competição, desta vez para o Cianorte.
Para espantar o “fantasma” da
segunda fase e alcançar o objetivo

principal, que é o acesso à Série C,
o Cascavel trouxe mais de 11 reforços. A diretoria apostou em jogadores que já tiveram a experiência
de subir de divisão, e até mesmo
nomes com passagens por grandes
clubes do Brasil, como o meia Tiago
Luís, o novo camisa 10 da Serpente.
O técnico Tcheco comemora a
boa largada da equipe na competição e também enaltece o compromisso dos atletas na reconstrução
da equipe com rápido entrosamento.
“Se não achamos o time ideal em
relação às peças, já encontramos
uma maneira muito lúcida de jogar.
Isso é difícil, é um desafio para o
treinador. Fazer com que tanto titulares quanto suplentes entendam o
modelo de jogo”, avalia.
PRATA DA CASA
O atacante Joelton Alencar,
apelidado de “Cavani” em referência ao astro uruguaio, é uma das
apostas do técnico Tcheco para
o setor ofensivo. O jovem de 24
anos é um dos atletas que reforçaram a equipe no mês passado.
Natural de Assis Chateaubriand,
Cavani foi ar tilheiro no futebol
amador cascavelense e ganhou

CARLOS CHIOSSI/CASCAVEL

ALENCAR Cavani, “prata da casa” é uma das
promessas para o setor ofensivo da serpente
uma opor tunidade para jogar na
Serpente Aurinegra.
Com poucos minutos em campo
na última partida, Cavani ouviu o seu
nome gritado pela torcida ao entrar
no jogo e quase marcar o terceiro
gol. “Eu estou muito feliz. Foi uma
estreia quase per feita, só faltou
àquela bola entrar. Eu fui abraçado
aqui no clube. Podem ter certeza que
eu vou trabalhar. Agradeço a todos
pelo apoio”, comentou o jogador.
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