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Bairro Floresta vai receber o quarto
Restaurante Popular de Cascavel
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“Cultura da Paz”: Segurança
pública é tema de reunião
do G8 na sede da Amic-PR
Carlão aceita proposta e
troca Cascavel pelo futsal
da Europa junto com Deko
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Impermeabilizada e estabilizada,
estrada rural tem vida útil maior

A Prefeitura de Cascavel está utilizando uma nova tecnologia para aumentar a vida
útil das estradas rurais. O primeiro teste está sendo feito na linha Nova União-Santa
Luzia, no Reassentamento São Francisco. O produto aplicado estabiliza o solo e reduz
os gastos com a manutenção e pode ser usado como base para a pavimentação nas
estradas rurais. “Não é um asfalto. É um produto que impermeabiliza e estabiliza o
solo. Ele é a base para pavimentação, podendo ser aplicado para manutenção da
estrada, aumentando o tempo de vida útil das vias”, explicou o químico, Emerson de
Oliveira, responsável pela aplicação do produto. l Pág. 3
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Nova tecnologia busca ampliar
vida útil das estradas rurais
A Prefeitura de Cascavel está
utilizando uma nova tecnologia para
aumentar a vida útil das estradas
rurais. Em um trecho de três quilômetros, na linha Nova União-Santa
Luzia, no Reassentamento São
Francisco, está sendo aplicado um
produto estabilizante que reduz os
gastos com a manutenção das estradas e pode ser usado como base
para a pavimentação. “Não é um
asfalto. É um produto que impermeabiliza e estabiliza o solo. Ele é
a base para pavimentação, podendo
ser aplicado para manutenção da
estrada, aumentando o tempo de
vida útil das vias e consequentemente sua manutenção”, explicou
o químico, Emerson de Oliveira, responsável pela aplicação do produto.
Segundo o prefeito Leonaldo Paranhos, os investimentos são feitos
pensando em melhorar a qualidade
de vida de quem tanto fez pelo
município, trabalhando no campo
fazendo de Cascavel a “Capital
da Produção”. “Diante do grande
desafio de 3,5 mil km de estradas
rurais, temos a pedra irregular, o
TST, o asfalto, mas precisamos
ter mais opções. Essa alternativa
é rápida, econômica e eficiente. É
um novo modelo que estamos trazendo para Cascavel. Estamos fiscalizando, testando e aprovando esse
novo sistema”, disse.

FOTOS: SECOM

O secretário municipal de Agricultura, Renato Segalla, reforçou os
benefícios do novo sistema. “Esse
material tem o efeito de compactação
do solo. Vimos essa tecnologia em
alguns municípios da região Oeste,
onde ele acaba compactando o solo
de tal forma que tenha uma durabilidade muito maior que qualquer sistema convencional, que é adequação
e cascalhamento. É uma alternativa
que a gente está testando para
que possa ampliar e usar na malha
viária de Cascavel”, completou.
APLICAÇÃO EM ETAPAS
Para a boa absorção do produto,

os servidores da Secretaria de Agricultura precisam fazer a aplicação
seguindo algumas etapas. A primeira
delas é o ensaio do solo feito em
laboratório para identificar o volume
correto do produto a ser usado em
cada obra. Em seguida, é feita a
distribuição do impermeabilizante
no solo e a incorporação através do
uso de grades. Quanto mais homogênea for a incorporação, melhor será
o resultado prático a ser obtido na
aglutinação das partículas do solo.
É necessário também controlar
a umidade do solo. A compactação
da estrada é outra etapa imprescindível do processo de aplicação do
impermeabilizante é feita através
de rolos compactadores. O acabamento final acontece com a motoniveladora dando a uniformidade em
toda a extensão da via que recebeu o
produto. “O solo tratado com o estabilizante proporciona condições de
resistência ao tempo, mesmo com a
incidência de chuva ocasional”, detalhou o químico Emerson de Oliveira.
Após a conclusão deste trecho, o
estabilizante será aplicado também,
em quatro quilômetros, nas estradas
São João e São Pedro e Linha Andruchevitz, no Distrito de São João.
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Cascavel confirma licitação para
o quarto Restaurante Popular
O município de Cascavel tem
três unidades de RP (Restaurante
Popular) em atividade, que ofertam
refeições de boa qualidade, ricas
em nutrientes, de segunda a sexta-feira, ao preço acessível de apenas R$ 3,00. Além da área central,
as comunidades dos bairros Santa
Cruz, Cascavel Velho e Centro também são atendidas por unidades do
RP. E agora a cidade se encaminha
para ter a quarta unidade do espaço
e ampliar a rede de segurança alimentar no município.
O quar to Restaurante Popular
será construído no bairro Floresta,
no complexo espor tivo do Jardim
Colonial, próximo à piscina aquecida. De acordo com a Secretaria de
Assistência Social, a previsão é que
sejam oferecidas 400 refeições por
dia no local. A obra de 400 metros
quadrados terá um investimento de
cerca de R$ 2 milhões. O processo
licitatório será finalizado no prazo de
dois meses. Após finalizado o processo de licitação e a assinatura do
contrato, a obra terá oito meses de
prazo para ser concluída.
Em 2022, até agora, as unidades
em funcionamento já serviram, juntas, cerca de 130 mil refeições. O
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atender até 400 cada.
As refeições são pensadas e planejadas pelo Setor de Segurança
Alimentar e Nutricional do Município.
Os Restaurantes Populares atendem
de segunda a sexta-feira. A unidade
do Centro abre as por tas a par tir
das 10h30, já as demais às 11h. O
fechamento é às 14h.
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G8: Reunião da Amic-PR volta
debater a segurança pública

A segurança pública em Cascavel
foi tema da reunião realizada pelo
G8, neste início de semana, na sede
da Amic-PR (Associação de Micro e
Pequenas Empresas do Paraná). Sonia
Spengler Xavier, presidente da Amic
PR, destacou a importância do engajamento conjunto das principais instituições, juntamente com a comunidade,
para mudanças de comportamentos
e culturas. “Nesse diálogo importante
entre quatro das oito entidades que
compõem o G8, pudemos perceber
o quanto, ao falarmos de segurança,
precisamos olhar para a educação e
para a cultura da paz. Essa união das
instituições discutindo e refletindo a
temática com certeza gerará bons frutos”, comentou Sonia.
O vice-presidente para Assuntos da Segurança da ACIC, Jurandir Parzianello, lembrou que o viés
positivo da atuação conjunta do G8
proporcionará legados duradouros e
que ter discussões alinhadas como
essa engrandecem e criam ações
práticas. “Estamos falando de um
projeto consistente a ser criado e
que possa envolver a sociedade.
Cada entidade pode discutir e trazer
sugestões para que tenhamos uma
programação de desenvolvimento de

ASSESSORIA

ações estratégicas com esse cunho
direcionado para a educação e formação na base”, sugeriu Parzianello.
O Sinduscon Paraná Oeste também
aderiu no sentido de que cada membro
do G8 tenha sua contribuição na formatação deste projeto, que pode envolver
diversas frentes. “A gente pode criar
uma estrutura viável, planejada, que
tenha os recursos necessários e atinja
os objetivos de forma assertiva. Entendemos que esse é o papel do G8 e
que trata-se de um viés atual e urgente
para nosso engajamento”, comentou
o presidente Ricardo Lora.
Já o presidente da ACIC, Genésio
Pegoraro, destacou que existe ainda
uma tentativa de diálogo direto com
a Secretaria de Estado de Segurança
Pública. A intenção é discutir a realidade do Município nesta área tão importante e que tem gerado tantas queixas
dos representados pelas entidades
do G8. “Nós estamos sensíveis ao

tema e buscando formas de contribuir para melhoria da segurança em
nossa cidade. Temos buscado tratar
diretamente com o Governo Estadual,
porque é uma pauta muito importante
para a sociedade”, afirmou Pegoraro.
O Sindilojas também comentou
que é preciso envolver os atores
políticos representativos de Cascavel no sentido de viabilizar que o
Governo Estadual realmente ouça
as lideranças empresariais e associativistas. “Estamos muito bem alinhados enquanto G8 para que possamos alcançar o objetivo de buscar
respostas e ações para a segurança
pública, pensando no nosso comércio e na sociedade em geral”, destacou o presidente Leopoldo Furlan.
Compõem o G8 a OAB/Subseção
Cascavel, Acic, Amic-PR, Sinduscon
Paraná Oeste, Sindicato Rural de
Cascavel, Sindilojas, Sociedade Rural
do Oeste e CDL.
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Câncer 21/06 a 21/07
Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe continua sendo uma boa

A mãe do
primo
Jurisdição
episcopal

Seu signo é um exemplo quando o assunto é trabalho e os astros vão
deixá-la ainda mais focada na carreira e em seus objetivos nesta fase.
Vários astros vão colaborar com seus planos, principalmente Lua, Sol
e Mercúrio, que prometem acentuar incrivelmente a sua criatividade.
Você terá ótimas ideias, raciocínio rápido e boas soluções para tudo.

O céu anuncia um dia de ótimos resultados para você no trabalho.
Além de contar com toda força e perseverança do seu signo, você
terá um ótimo entrosamento com os colegas e pode fazer parcerias
interessantes com eles para cumprir metas e conquistar os resultados
que deseja. Tenha boas conversas com seu bem.

Aquário 21/01 a 19/02

A Lua na Casa 12 deixa você mais cautelosa e você vai manter segredo
sobre seus planos, projetos e até mesmo sobre suas conquistas. Vênus
na Casa 5 realça seu carisma e ajuda você a se entender bem com
todos ao redor. No amor, seu charme será irresistível e vai deixar muitos
fãs aos seus pés. Namore muito!

Peixes 20/02 a 20/03

Trabalhar em equipe continua sendo uma ótima opção para você, principalmente se estimular a troca de ideias e se fizerem planos em conjunto
para atingir as metas em comum. Em casa, a sintonia será deliciosa
e você encontrará em parentes mais velhos todo apoio que deseja.
Quem já vive um romance pode contar uma fase de ótima sintonia.
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Capricórnio 22/12 a 20/01
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Vênus estimula a cooperação e você deve se unir aos colegas para
trocar ideias e alcançar mais rápido as metas em comum. É um bom
momento para ganhar dinheiro. No campo sentimental, quem está livre
vai sentir uma vontade maior de encontrar sua alma gêmea e viver uma
relação séria e duradoura.
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Lua, Sol e Mercúrio despertam a sua curiosidade e seu espírito aventureiro. Você vai se interessar por tudo que possa trazer novidades,
novos estímulos ou novas oportunidades para a sua vida. No trabalho,
estimule a troca de ideias e aprenda tudo que puder. Nas paqueras,
vai querer conversar e conhecer melhor o alvo para não se se enganar
com falsas impressões.
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proveitoso
Michael
(?): formulou o
enunciado
das Leis da
Eletrólise
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Escorpião 23/10 a 21/11
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eletrônicos

Mulher
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3/dog — éon. 4/dead. 5/frila. 8/lisandro. 9/sefardita.

Libra 23/09 a 22/10

Você pode ser presenteada com um curso, treinamento, viagem ou uma
oportunidade de viver novas experiências. No trabalho, confie na sua
experiência para cumprir as tarefas e alcançar metas mais ambiciosas.
Você também pode aproveitar o momento para se reconciliar com alguém.

Gênero derivado do
hardcore
(Mús.)

TI

Virgem 23/08 a 22/09

O amado de
Hérmia na
peça shakespeariana

E

Leão 22/07 a 22/08

Vênus e Saturno enviam ótimas vibrações para as amizades, parcerias
e associações em geral. Você terá muita facilidade para se relacionar
com as pessoas e pode usar isso a favor do trabalho. Atração por
uma pessoa conhecida deve aumentar e talvez você queira manter
o romance em segredo.

Virei à
Freelansuperfície cer (pop.)
O amigo Morto, em
de Robin- inglês
son Crusoé (Lit.)
Aquele que
fala mal
vários
idiomas
Figurantes (TV)
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opção para você. Alie-se a quem confia e invista na troca de ideias
para achar soluções criativas para os problemas. Algumas mudanças
podem exigir sacrifícios, mas serão necessárias. A Lua estimula o amor
e indica um bom momento para iniciar um romance.
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Gêmeos 21/05 a 20/06

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida estará no centro das suas
atenções hoje e você deve ficar atenta a tudo que acontece à sua volta
para identificar boas oportunidades de aumentar seus ganhos. Seu poder
de atração está acentuado e indica fortes emoções na área afetiva. A dois,
invista no diálogo e não deixe espaço para a insegurança.

Atividade industrial
Atriz de
do ABC paulista
"De Pernas
Sistema Interligado Pro Ar 3"
Nacional (Eletr.)
(Cinema)
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Touro 21/04 a 20/05

Investir no seu aperfeiçoamento continua entre as principais dicas dos
astros para você, por isso busque cursos e ouça conselhos de chefes e
colegas mais experientes. Nas paqueras, as afinidades contarão mais
pontos e você vai querer conhecer melhor o alvo antes de se envolver.
Na união, a cumplicidade também deve aumentar.
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Combateu na 2a GuerJudeu da ra MunPenínsula dial (BR)
Ibérica
Veste
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Se depender dos astros, você terá sorte em todas as parcerias e todos os
acordos que fizer nesta fase. Fique atenta às oportunidades de assumir
novos desafios no emprego, pois é um período bastante favorável para
conseguir uma promoção e um aumento de salário. A dois, valorize o
diálogo, o companheirismo e faça planos para o futuro com seu amor.

O Floquinho, em
(?) peridu- relação
ral, proce- ao Cebolidimento nha (HQ)
utilizado
em cesarianas
Calígula,
por sua
atitude
moral
Capital
onde se
localiza o
Parque dos
Cajueiros

A

Áries 21/03 a 20/04

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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A Serpente Tricolor se despede
nesta semana de um dos grandes
ídolos do time. O fixo Carlão, capitão da equipe e atual artilheiro da
Liga Nacional de Futsal, comunicou a
diretoria e o elenco que aceitou uma
proposta para jogar no futsal europeu
e que deixará o Cascavel Futsal.
As informações, ainda não oficiais, são de que Carlão irá jogar na
Inter Movistar, tradicional time da
Espanha, seguindo o mesmo caminho do ex-goleiro da Serpente, André
Deko. Contudo, o anúncio oficial por
parte do time espanhol deverá ocorrer somente na próxima semana.
O camisa 27 irá fazer sua última
partida com a camisa tricolor no próximo sábado (16), contra o Joinville,
em Paranaguá, pela LNF.

PASSAGEM VITORIOSA
Carlão chegou ao Cascavel em
2019 e disputou três temporadas
e meia com a Serpente. Em pouco
tempo se transformou no principal
líder do time e com os títulos conquistados escreveu seu nome na
história da Serpente. Pelas mãos de
Carlão, o Cascavel Futsal ergueu os

troféus de campeão paranaense em
2020 e 2021 e o título da Liga Nacional de Futsal, em 2021.
O jogador também foi ar tilheiro
da Série Ouro por duas vezes seguidas, eleito melhor jogador da competição, e, nesta temporada, lidera
a artilharia isolada da LNF, com 18
gols marcados. Durante sua trajetória, marcou, ao todo, mais de 60 gols
com a camisa da Serpente. Só em
2022, balançou as redes 23 vezes
em 28 jogos.
Carlão fez questão de reunir
os jogadores e comissão técnica
para comunicar a saída da equipe
e disse lamentar ter que deixar o
time no meio da temporada, às
vésperas da disputa da Liber tadores. “O objetivo era fazer, desde
que cheguei, o Cascavel um time
nacional e internacional. E conseguimos isso. Não foi uma decisão
fácil de tomar, mas tive que fazer
uma escolha e decidi ir atrás deste
sonho de jogar fora do Brasil. Vou
carregar o Cascavel Futsal sempre
comigo, serei um torcedor e quero
voltar a vestir essa camisa um dia”,
afirmou o camisa 27.

ASSESSORIA

Depois de Deko, Carlão deixa a
Serpente para jogar na Europa

Classificada, Cascavel enfrenta o lanterna do grupo
O FC Cascavel garantiu a classificação à segunda fase da Série D do
Brasileirão no último fim de semana
ao vencer o Marcílio Dias por 3 a 0.
Com o resultado, a Serpente Aurinegra chegou aos 22 pontos e carimbou a vaga no ‘mata-mata’.
A vitória foi bastante festejada
pela equipe, principalmente porque
além da classificação, os gols foram
marcados por três atacantes: Lucas
Coelho, Léo Itaperuna e Rodrigo
Alves. “Agora é manter o nível deste
último jogo e começar a preparação
para o mata-mata, que será um outro
tipo de competição”, avaliou o técnico Tcheco.

Entretanto, ainda resta uma partida pela primeira fase, antes de
iniciar os confrontos diretos. O Cascavel vai até Santa Catarina, onde
no próximo sábado (16) enfrenta do
Próspera, às 15 horas. O time catarinense é o lanterna do grupo, com
apenas seis pontos em 13 jogos.
Ao término da rodada, a Serpente
deverá conhecer o adversário na próxima fase, a qual antecede as oitavas de final da competição.
JOIAS DA BASE
Dois jogadores da equipe Sub20 do Cascavel foram convidados e
já estão fazendo testes na base do

Corinthians. São eles os atacantes
Lopes e Gustavo, ambos de 16 anos.
Eles possuem contrato de formação com o Cascavel e estavam
disputando o Campeonato Paranaense da categoria. O Corinthians
procurou o Cascavel e fez o convite
para observar os jogadores mais de
per to. O período de teste na equipe
paulista é por tempo indeterminado.
Nos últimos anos, a base aurinegra já revelou atletas como o
volante Bitello, que está no Grêmio, e o atacante Paulo Baya,
atualmente no Avaí. A Serpente
ainda tem par te dos direitos federativos dos dois atletas.
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