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 Em um esforço conjunto, 
Cascavel ergueu um hospital 
de campanha para atender 

pacientes infectados pelo novo 
coronavírus em 48 horas. 
O Centro de Convenções e 

Eventos, agora rebatizado de 
Centro do Amor de Cascavel, 
abriga a estrutura de um hos-

pital com 59 leitos. A estrutura 
foi doada por um empresário. 
O hospital recebeu o nome de 

Ney Senter Martins, que  
morreu vítima da covid-19.

 Hospital de campanha 
fica pronto em 48 horas

 l Págs. 6 e 7
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Prefeito Leonaldo Paranhos, ao dizer que a meta é não usar o 
Hospital de Campanha de Cascavel, entregue ontem. 

Pessoas abertas ao novo
As pessoas de mente aberta evoluem sempre. Elas serão donas 

do amanhã, porque não se fecham em si mesmas e no seu mundo de 
experiências e verdades. O mundo e o conhecimento estão sempre em 
evolução. Nada está parado, tudo é movimento, construção, mudança. 
Como, então, contentar-me somente com as minhas verdades, com o 
circuito restrito onde me movimento e vivo? 

Estar aberto à evolução e ao novo é perceber que cada dia traz 
uma nova vibração, cada sol tem seu encanto, cada lua não é uma 
repetição, mas suscita um novo sentimento. A mente e a percepção 
aberta me fazem contemplar a vida e a beleza de tudo o que se mani-
festa. A chuva é sempre nova, o vento não se repete, as arvores com 
suas folhas e frutos trazem sempre beleza diferente, os pássaros 
trazem seu canto e beleza. A vida se manifesta em tudo e tudo é 
movimento e sentimento quando queremos enxergar. 

As pessoas abertas ao novo não colocam obstáculos em tudo. 
Preferem colocar lentes de aumento para perceberem melhor as coi-
sas. Procuram ver o lado bom e positivo de tudo o que acontece. Não 
são queixosas com tudo e com todos nem se colocam como donas 
da verdade. Essa percepção possibilita o processo evolutivo interior. 
Tem pessoas que se queixam que estão doentes e levam essa queixa 
durante toda a vida. Algumas dizem que sofrem de medo e levam 
consigo esse medo durante toda a vida. Essa situação é lamentável. 

Pessoas parasitas não evoluem. Ficam sugando sempre o mesmo 
alimento e circulando nas mesmas ideias. Parecem tatu, nascem, vivem 
e morrem cavoucando. Pessoas abertas jamais dizem: sempre fui 
assim e vou morrer assim. São como casas com janelas abertas aonde 
circula o vento que areja o ambiente e traz um sentimento de leveza 
e pureza. A metáfora de uma casa sempre fechada ajuda a entender 
bem as pessoas que não se colocam no caminho de busca e evolução. 

O pensamento humano é evolutivo, a inteligência humana busca 
o infinito. Estamos no impulso de busca do infinito e essa busca nos 
faz também alcançar a Deus. Até mesmo a compreensão de Deus, 
de Jesus, das religiões, está em permanente evolução. As pessoas 
abertas não têm medo do diálogo. Sabem dialogar com franqueza, 
sentar para conversar, aprender junto e com os outros. A mente aberta 
sabe que aprende com tudo. A experiências, os fracassos, as opor-
tunidades, as pessoas e as realidades são sempre possibilidade de 
troca e evolução.  Reflitamos sobre isso!

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

SECOM

 “Nossa disciplina é que vai 
determinar o tamanho do nosso 
sofrimento, das nossas lágrimas 

ou, talvez, do nosso sorriso”.

por Luiz Aparecido
esportes@cascavelnews.com.br Quarta-feira, 1º/4/2020O Paraná Bandeirada8
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Carro quase pronto
A pandemia de coronavírus está dando mais tempo para 
o cascavelense Paulo Bento preparar o carro para a 
temporada deste ano do Turismo Nacional, o Campeonato 
Brasileiro de Marcas 1.6. O carro, um New Car da Ford, 
está na fase de pintura e, como há tempo, tudo está 
sendo feito nos mínimos detalhes. “A pintura ficará muito 
boa. A equipe New Holland/Barão Automóveis terá um dos 
melhores visuais da categoria”, acentua Paulo Bento. 

Ü Fórmula 1
A FIA (Federação Internac-
ional de Automobilismo) 
trabalha nos bastidores 
para diminuir os impactos 
financeiros na Fórmula 1. A 
temporada só deverá começar 
com o GP do Canadá, previsto 
para 14 de junho. Os GPs da 
Austrália e de Mônaco foram 
cancelados. Já os de Bahrein, 
Vietnam, China, Holanda, 
Espanha e Azerbaijão estão 
suspensos, mas alguns po-
dem ser cancelados. 

Ü Menos provas
A Liberty Media, dona dos 
direitos comerciais da Fórmula 
1, já admite diminuir o número 
de GPs neste ano. Dos 22 
inicialmente previstos, poderá 
realizar 18 ou mesmo 16.

Ü Custos
Para diminuir custos para as 
equipes, a FIA tomou a de-
cisão de manter para 2021 
o mesmo regulamento deste 
ano. As restrições nos carros 
ficarão para 2022. A FIA tam-
bém irá diminuir de três para 
dois dias a programação dos 
GPs, diminuindo um pouco 
os custos com hospedagens. 
Para isso só precisará da 
concordância de 60% das 
equipes. Também irá banir 
os testes de pneus até o fim 
do ano. Para 2022 irá adotar 
pneus de 18 polegadas, em 
vez dos atuais, de 13. 

Ü Motores
Se a temporada tiver 14 
ou menos GPs, a FIA só irá 
permitir que cada piloto use 
dois motores ao longo do 
campeonato. Com 22 GP 
são três. Cada motor custa 
US$ 15 milhões.

Ü Novatos
A FIA também só irá permitir 
um dia de testes para os 
pilotos novatos no fim do ano, 
Atualmente são três. Esses 
treinos são realizados após a 
última prova do ano, o GP de 
Abu Dhabi. Mas Liberty quer 
levar o campeonato até janeiro 
e poderá terminar com alguns 
dos GPs que foram adiados.   

Raceland passa por revitalização

Ainda que todas as ati-
vidades no automobilismo 
brasileiro estejam suspensas 
em função do coronavírus, o 
Kartódromo Raceland Inter-
nacional trabalha em sua 
revitalização para receber a 
Copa Super Paraná em 2020. 
O complexo, agora sob admi-
nistração dos empresários 
Wagner e Alfredo Ebrahim 
e Cláudio Kyrila, está locali-
zado em Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba, 
e será também a sede do 
Campeonato Paranaense e 
do Desafio dos Campeões na 
atual temporada.

“Estamos trabalhando 
internamente, seguindo 
todos os protocolos de higiene 
e de segurança para também 
ajudarmos na contenção da 
propagação do vírus”, res-
salta Wagner Ebrahim.

Dentre os itens que rece-
bem o cuidado dos adminis-
tradores neste momento, 
podem ser citadas a insta-
lação de novas barreiras de 
pneus - que permitirão que 
seja utilizado o traçado inver-
tido - e de lonas novas em 
todas as barreiras para evi-
tar água parada e também a 
revitalização dos banheiros 

Ü Cascavel de Ouro
Os descontos de R$ 
1.000 na inscrição para a 
Cascavel de Ouro termi-
nou ontem. De hoje até 
o dia 30 de junho, o des-
conto na inscrição para a 
34ª edição da tradicional 
será de R$ 500. Os pilo-
tos podem fazer sua in-
scrição pelo site www.bib-
bos.com.br, selecionando 
o ícone “Inscrição da 
34ª Cascavel de Ouro”, 
preencher o cadastro de 
compra, indicar o número 
de parcelas desejado (de 
uma a nove) e finalizar o 
processo. O comprovante 
da operação (print de tela 
ou cópia dos dados apre-
sentados pelo site) deve 
enviado por e-mail para 
cascaveldeouro2020@
gmail.com. A confecção 
da ficha de inscrição da 
dupla ou do trio é feita 
em seguida.

para melhor acesso aos 
cadeirantes. “Esses são 
alguns dos cuidados que 
estamos tomando no Race-
land agora. Assim que a pan-
demia do coronavírus aca-
bar, queremos entregar aos 
kartistas um kartódromo 
revitalizado e com totais 
condições de recebê-los da 
forma que merecem”, des-
taca Ebrahim. “Entretanto, 
primeiro de tudo devemos 
torcer e colaborar para que 
esse momento que estamos 
vivendo termine logo e da 
melhor forma possível”, 
finaliza o empresário.

Novas barreiras de pneus que pemitirão o uso de traçado invertido e banheiros com melhor acesso aos cadeirantes estão entre 
as melhorias
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 Governo e secretários alinham 
ações contra a covid-19

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, e o chefe da Casa Civil, Guto Silva, participa-
ram nessa terça-feira (31), no Palácio Iguaçu, de uma videoconferência com secretários 
municipais de Saúde de 30 municípios das 22 regionais do Paraná. Na pauta estiveram 

orientações gerais da administração estadual no combate ao novo coronavírus.
Os secretários apresentaram demandas para facilitar o transporte aéreo dos exames 
para o Lacen (Laboratório Central do Estado), em Curitiba, pediram um levantamento 
das disponibilidades de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) nos municípios e 
debateram estratégias de orientação da população (como call centers e campanhas 
informativas) e a separação de doentes em alas de hospitais ou unidades básicas. 
Os secretários também reforçaram a importância de elaboração e/ou ativação dos 
planos de contingência municipais para enfrentar a pandemia e do alinhamento 

da divulgação das informações epidemiológicas, além da necessidade de utilizar os 
recursos repassados pelo governo federal para o enfrentamento da doença. 

No encontro, o secretário Beto Preto reforçou as orientações estaduais de 
restrição para os estabelecimentos comerciais, a necessidade de diminuir as 

aglomerações e manter a política de isolamento social: “Estamos preocupados. 
É o momento de juntar esforços. Precisamos usar a palavra unidade para passar 

por esse período tão difícil da pandemia. Precisamos lembrar disso todos os dias. 
Temos que manter o isolamento domiciliar porque essa é a medida não medica-

mentosa mais importante que temos”. 

 Em função do momento delicado 
por conta das ações de enfrenta-
mento ao novo coronavírus, o 
prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos, prorrogou o prazo do paga-
mento à vista do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano) por mais 
15 dias, ou seja, até 30 de abril. 
Dessa forma, o contribuinte terá o 
desconto de 10% assegurado até 
o fim do próximo mês.

“Evidentemente, sabemos que 
o momento é de muita dificuldade, 
das pessoas, da população de modo 
geral, dos empresários, dos trabalha-
dores”, pontuou Paranhos, que fez 
um apelo aos cascavelenses: “Aque-
les que puderem pagar o IPTU, peço 
que paguem, quem tiver condições 
que o faça, pois precisamos garantir 
nesse momento a compra de medi-
camentos, de ações e a folha de 
pagamento dos servidores, que é 
de mais de R$ 33 milhões”.

Os contribuintes não precisarão 
gerar novos carnês, uma vez que a 
primeira parcela (15 de abril) con-
tinuará valendo para pagamentos 
feitos até 30 de abril. A prorroga-
ção do prazo vale tanto para a cota 
única, como a primeira parcela.

Os quase 150 mil carnês de 
IPTU estão sendo entregues aos 
munícipes em casa pelos Correios. 

O prazo até 30 de abril também 

IPTU: Prazo é prorrogado 
até o dia 30 de abril

vale para os carnês de taxa de coleta 
de lixo, da taxa de proteção a desas-
tres e da contribuição de iluminação 
pública (lotes). O desconto de 10%, no 
entanto, é válido apenas para o IPTU.

PARCELAMENTO
O contribuinte pode optar 

SECOM

por  fazer  o  pagamento de 
forma parcelada em até nove 
parcelas, inseridas já no pró-
prio carnê, respeitando o valor 
mínimo de R$ 45,35.

A estimativa da Secretaria de 
Finanças é de arrecadação de 
R$ 60 milhões com o IPTU.   

Novas ambulâncias
Seis novas ambulâncias irão compor 
a frota do Consamu em Cascavel. A 
solenidade de assinatura do termo 

de cessão de uso de bem público e a 
entrega dos veículos ocorrem nesta 

quarta-feira (1º), às 9h, em frente 
à Prefeitura de Cascavel. O docu-

mento será assinado pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos e pelo diretor do 

Consamu, José Peixoto da Silva.
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Gerente de autoescola quer ocupar espaço 
do jovem na política em Cascavel

Enquanto muitos jovens sonham em 
se mudar do Brasil, grupos dessa faixa 
etária estão na contramão e se organi-
zam para ficar e mudar a realidade onde 
vivem. É o caso do diretor e instrutor 
de autoescola Tiago Almeida, de 27 
anos. Ele apresentou seu nome como 
uma das opções do partido Solida-
riedade para disputar uma vaga de 
vereador nas eleições municipais de 
2020 em Cascavel. Atualmente, Tiago 
é suplente de vereador.

“A política não costuma dar muito 
espaço para o jovem, mas eu quero 

mostrar que a juventude brasileira tam-
bém quer participar das mudanças que 
vêm ocorrendo dentro e fora de suas 
cidades”, afirma Tiago Almeida. 

Aliás, Tiago começou na política 
por acaso e descobriu a importância de 
participar de uma agremiação partidária: 
“Eu sempre fui engajado e interessado em 
fazer mudança, especialmente na cidade 
onde eu moro [Cascavel]”. 

Após se destacar por sua postura e 
liderança comunitária, Tiago chamou a 
atenção do então presidente do Partido 
Pátria Livre (PPL), deputado estadual 

Marcio Pacheco, que o convidou para 
participar das eleições municipais de 
2016 como candidato a vereador.  

O desafio foi lançado e a campanha 
aconteceu no formato mais tradicional 
possível: sola do sapato e sem nenhum 
tostão. “Em épocas em que tanto se 
gasta com campanha eleitoral, eu con-
tei com o apoio dos amigos, pois não 
tinha sequer condições de custear uma 
campanha política do com recursos do 
próprio bolso”, ressalta.

A campanha franciscana lhe rendeu 
762 votos. “Foi um resultado que eu, de 
certa forma, não esperava uma resposta 
tão positiva dos meus amigos que abra-
çaram a minha campanha em 2016”. 
Nas eleições de 2020, ele quer disputar 
mais uma vez uma vaga de vereador. 

Morador da região sul de Cas-
cavel desde a infância, Tiago reco-
nhece que o desafio é muito grande, 
mas se diz preparado. 

Em 2017, foi graduado em Gestão 
Financeira e mais recentemente fez 
especialização em políticas públicas 
na Unioeste e atualmente ocupa a 
gerência de uma autoescola. “Nunca 
tive uma vida fácil. Perdi o meu pai 
quando tinha seis meses de idade e 
fui criado pela minha mãe e pelo meu 
avô. Sempre levei uma vida simples e 
humilde. Estudei em escola pública e 
empregos foram vários, desde garçom 
até encarregado”, conta. 

Além do apoio da família e dos ami-
gos, Tiago foi um dos nomes indicados 
pelos líderes religiosos que participam 
da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
no Bairro Santa Felicidade, para disputar 
o pleito deste ano. 

TIAGO Almeida, pré-candidato a 
vereador em Cascavel

DIVULGAÇÃO
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Hospital de campanha 
 Em um esforço de se tirar o 

chapéu, Cascavel ergueu um hos-
pital de campanha para atender 
pacientes infectados pelo novo 
coronavírus. O Centro de Conven-
ções e Eventos, agora rebatizado 
como Centro do Amor de Cascavel, 
recebeu a estrutura de um hospital 
com 59 leitos. A estrutura foi doa-
da por um empresário do ramo de 
energia solar e a montagem ficou 
pronta em 48 horas.

O hospital de campanha vai se 
chamar Ney Senter Martins, uma 
homenagem ao empresário casca-
velense que se tornou a primeira 
vítima fatal da covid-19 em Casca-
vel. Ele morreu na manhã de se-
gunda-feira (31) em um hospital 
particular e foi sepultado pouco 
tempo depois em uma cerimônia 
que contou com a presença de 
poucos familiares, como determi-
na o protocolo sanitário.

“Lamentavelmente, nós tive-
mos a primeira perda, a primeira 
baixa... A gente lamenta muito. O 
que nos resta nesse momento é 
tirar lição disso e, claro, uma ho-
menagem ao colocar nesse espa-
ço o nome da primeira vítima, um 
empresário de Cascavel”, disse o 
prefeito Leonaldo Paranhos.

DISCIPLINA
O prefeito destacou que a cons-

trução do hospital de campanha foi 
feita com base em recomendações 
de técnicos em saúde e faz parte 

do segundo pilar de enfrentamento 
ao coronavírus, que é não deixar 
que o sistema de saúde entrar em 
colapso.  O uso da estrutura, ex-
plica Paranhos, vai depender da 
disciplina de cada cidadão: “Nos-
sa disciplina é que vai determinar 
o tamanho do nosso sofrimento, 
das nossas lágrimas ou, talvez, do 
nosso sorriso”, afirmou.

fica pronto em 48 horas 

PREFEITO diz que a meta é não precisar usar a estrutura

Cidade unida
O secretário de Saúde, Thiago Ste-
fanello, destacou a união da pasta e 
das demais secretarias do governo 
municipal que estão envolvidas
no trabalho. 
Ele também enfatizou o trabalho 
desenvolvido pelo Consamu, pelos 
hospitais privados e pelos empresá-
rios de diversos segmentos que estão 
buscando auxiliar neste momento de 
pandemia. “Cascavel é privilegiada 
por toda a força e união que têm se 
demonstrado”, afirmou o secretá-
rio. “Nós só vamos superar isso se a 
população tiver conscientização, se a 
população permanecer em sua casa 
e se o comércio, quando retornar às 
suas atividades produtivas, fizer as 
orientações sanitárias de higienização 
e distanciamento”.  

S
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Cascavel tem 11 
casos e uma morte
Até o fim da tarde de terça-feira (31), 
Cascavel tinha 11 casos de covid-19 
confirmados e uma morte. O último 
boletim trazia cinco pacientes interna-
dos em hospitais, mas a Secretaria de 
Saúde não informa o estado deles.

 O secretário de Saúde de Cas-
cavel, Thiago Stefanello, disse que 
o Município já avança no cronogra-
ma de retomada do atendimento 
na UPA (Unidade de Pronto-Atendi-
mento) Brasília para seu endereço 
de origem - Rua Europa. A previsão 
é de que a empresa entregue a 
reforma e a ampliação até 10 de 
maio, permitindo a volta da UPA ao 
local de origem e à organização do 
Hospital de Retaguarda.

Mais de 73% das obras da UPA 
Brasília já foram concluídas. O pré-

Secretaria agiliza instalação de UTI 
no antigo Hospital Santa Catarina

dio deve receber investimentos to-
tais de R$ 2,417 milhões.

Para agilizar o cronograma de 
atendimento principalmente aos 
pacientes suspeitos e confirma-
dos de covid-19, o Município está 
adiantando a instalação de mais 
dez leitos de UTI (Unidades de Te-
rapia Intensiva) no antigo Hospital 
Santa Catarina, e que devem en-
trar em funcionamento no mês de 
maio, independente da saída ou 
não da estrutura provisória da UPA 
Brasília para o endereço de origem. 

Outros espaços 
sendo preparados

Além dos novos leitos na 
Ala de Queimados do Hospi-
tal Universitário e do Hospital 
de Campanha no Centro de 
Eventos, outro espaço já foi 
reservado para uma possível 
estrutura da Agrotec, localiza-
da às margens da BR-277, na 
saída para Curitiba.

Se precisar acionar de fato 
o Hospital de Campanha ou o 
Centro de Triagem a Covid19 
no Centro de Eventos, os 
profissionais de saúde serão 
convocados pelo Consamu 
(Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Oeste do Paraná).

Hoje Cascavel conta 
com dez leitos de UTI no 
Hospital Universitário para 
atendimento específico para 
pacientes do novo corona-
vírus e outros 20 leitos de 
enfermaria devem estar dis-
poníveis nos próximos dias 
na Ala de Queimados.

O secretário de Saúde, 
Thiago Stefanello, lembra 
ainda que todos os hospitais 
particulares têm o dever de 
manter uma estrutura espe-
cial para atendimento contra 
a covid-19. Os usuários de 
planos de saúde devem fazer 
contato telefônico com a ope-
radora do plano para obter 
outras informações.
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MESMO com a UPA Brasília, antigo hospital terá leitos de UTI

 Estrutura
Além dos 59 leitos, o hospital de campanha terá três depósitos de medica-

mentos, dois almoxarifados, oito salas de apoio, três salas de espera e uma de 
triagem. Será dotado de 15 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) nos 

próximos dias.  De acordo com o coordenador do COE (Centro de Operações 
Emergenciais), Rubens Griep, cada um desses 15 leitos terá toda a complexidade 

uma UTI normal, mas utilizando equipamentos portáteis.  

Doação de respiradores 
Para equipar o Hospital de Campanha, o Município conta com a ajuda 

de empresários. De acordo com o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, 
a estrutura no local comportará 15 respiradores, único equipamento que a 

prefeitura ainda não tem disponível.  Por isso, interessados em fazer a doação 
do equipamento ou de valores em dinheiro podem procurar o presidente da 
Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), Michel Lopes. A entida-

de ficará responsável pela organização das doações.  
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Hospital de campanha 
 Em um esforço de se tirar o 

chapéu, Cascavel ergueu um hos-
pital de campanha para atender 
pacientes infectados pelo novo 
coronavírus. O Centro de Conven-
ções e Eventos, agora rebatizado 
como Centro do Amor de Cascavel, 
recebeu a estrutura de um hospital 
com 59 leitos. A estrutura foi doa-
da por um empresário do ramo de 
energia solar e a montagem ficou 
pronta em 48 horas.

O hospital de campanha vai se 
chamar Ney Senter Martins, uma 
homenagem ao empresário casca-
velense que se tornou a primeira 
vítima fatal da covid-19 em Casca-
vel. Ele morreu na manhã de se-
gunda-feira (31) em um hospital 
particular e foi sepultado pouco 
tempo depois em uma cerimônia 
que contou com a presença de 
poucos familiares, como determi-
na o protocolo sanitário.

“Lamentavelmente, nós tive-
mos a primeira perda, a primeira 
baixa... A gente lamenta muito. O 
que nos resta nesse momento é 
tirar lição disso e, claro, uma ho-
menagem ao colocar nesse espa-
ço o nome da primeira vítima, um 
empresário de Cascavel”, disse o 
prefeito Leonaldo Paranhos.

DISCIPLINA
O prefeito destacou que a cons-

trução do hospital de campanha foi 
feita com base em recomendações 
de técnicos em saúde e faz parte 

do segundo pilar de enfrentamento 
ao coronavírus, que é não deixar 
que o sistema de saúde entrar em 
colapso.  O uso da estrutura, ex-
plica Paranhos, vai depender da 
disciplina de cada cidadão: “Nos-
sa disciplina é que vai determinar 
o tamanho do nosso sofrimento, 
das nossas lágrimas ou, talvez, do 
nosso sorriso”, afirmou.

fica pronto em 48 horas 

PREFEITO diz que a meta é não precisar usar a estrutura

Cidade unida
O secretário de Saúde, Thiago Ste-
fanello, destacou a união da pasta e 
das demais secretarias do governo 
municipal que estão envolvidas
no trabalho. 
Ele também enfatizou o trabalho 
desenvolvido pelo Consamu, pelos 
hospitais privados e pelos empresá-
rios de diversos segmentos que estão 
buscando auxiliar neste momento de 
pandemia. “Cascavel é privilegiada 
por toda a força e união que têm se 
demonstrado”, afirmou o secretá-
rio. “Nós só vamos superar isso se a 
população tiver conscientização, se a 
população permanecer em sua casa 
e se o comércio, quando retornar às 
suas atividades produtivas, fizer as 
orientações sanitárias de higienização 
e distanciamento”.  
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Cascavel tem 11 
casos e uma morte
Até o fim da tarde de terça-feira (31), 
Cascavel tinha 11 casos de covid-19 
confirmados e uma morte. O último 
boletim trazia cinco pacientes interna-
dos em hospitais, mas a Secretaria de 
Saúde não informa o estado deles.

 O secretário de Saúde de Cas-
cavel, Thiago Stefanello, disse que 
o Município já avança no cronogra-
ma de retomada do atendimento 
na UPA (Unidade de Pronto-Atendi-
mento) Brasília para seu endereço 
de origem - Rua Europa. A previsão 
é de que a empresa entregue a 
reforma e a ampliação até 10 de 
maio, permitindo a volta da UPA ao 
local de origem e à organização do 
Hospital de Retaguarda.

Mais de 73% das obras da UPA 
Brasília já foram concluídas. O pré-

Secretaria agiliza instalação de UTI 
no antigo Hospital Santa Catarina

dio deve receber investimentos to-
tais de R$ 2,417 milhões.

Para agilizar o cronograma de 
atendimento principalmente aos 
pacientes suspeitos e confirma-
dos de covid-19, o Município está 
adiantando a instalação de mais 
dez leitos de UTI (Unidades de Te-
rapia Intensiva) no antigo Hospital 
Santa Catarina, e que devem en-
trar em funcionamento no mês de 
maio, independente da saída ou 
não da estrutura provisória da UPA 
Brasília para o endereço de origem. 

Outros espaços 
sendo preparados

Além dos novos leitos na 
Ala de Queimados do Hospi-
tal Universitário e do Hospital 
de Campanha no Centro de 
Eventos, outro espaço já foi 
reservado para uma possível 
estrutura da Agrotec, localiza-
da às margens da BR-277, na 
saída para Curitiba.

Se precisar acionar de fato 
o Hospital de Campanha ou o 
Centro de Triagem a Covid19 
no Centro de Eventos, os 
profissionais de saúde serão 
convocados pelo Consamu 
(Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Oeste do Paraná).

Hoje Cascavel conta 
com dez leitos de UTI no 
Hospital Universitário para 
atendimento específico para 
pacientes do novo corona-
vírus e outros 20 leitos de 
enfermaria devem estar dis-
poníveis nos próximos dias 
na Ala de Queimados.

O secretário de Saúde, 
Thiago Stefanello, lembra 
ainda que todos os hospitais 
particulares têm o dever de 
manter uma estrutura espe-
cial para atendimento contra 
a covid-19. Os usuários de 
planos de saúde devem fazer 
contato telefônico com a ope-
radora do plano para obter 
outras informações.
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MESMO com a UPA Brasília, antigo hospital terá leitos de UTI

 Estrutura
Além dos 59 leitos, o hospital de campanha terá três depósitos de medica-

mentos, dois almoxarifados, oito salas de apoio, três salas de espera e uma de 
triagem. Será dotado de 15 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) nos 

próximos dias.  De acordo com o coordenador do COE (Centro de Operações 
Emergenciais), Rubens Griep, cada um desses 15 leitos terá toda a complexidade 

uma UTI normal, mas utilizando equipamentos portáteis.  

Doação de respiradores 
Para equipar o Hospital de Campanha, o Município conta com a ajuda 

de empresários. De acordo com o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, 
a estrutura no local comportará 15 respiradores, único equipamento que a 

prefeitura ainda não tem disponível.  Por isso, interessados em fazer a doação 
do equipamento ou de valores em dinheiro podem procurar o presidente da 
Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), Michel Lopes. A entida-

de ficará responsável pela organização das doações.  
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Entregas em domicílio crescem 
em tempos de quarentena

Número de funcionários diminui
Com o sistema de entrega em 

domicílio em alta em Cascavel nos 
mais variados setores, o comércio 
varejista tem se adaptado como 
pode. Uma das primeiras ações 
foi diminuir o número de funcioná-
rios internos, como revela o pre-
sidente do Sindicato dos Hotéis, 
Bares e Restaurantes do Oeste 
do Paraná, Otávio Carvalho.

“Houve aumento no delivery, 
porém, não houve contratações 
novas. As empresas estão ado-
tando medidas distintas, conforme 
suas realidades. Algumas deram 

férias para os funcionários e outras 
reduziram as equipes. Quem tinha 
dez funcionários, hoje tem quatro; 
quem tinha 20, agora tem cinco 
ou seis. Quem relata que houve 
aumento de vendas diz também 
que houve redução no faturamento 
de cerca de 50%. Mas todos estão 
se preparando para o pior cenário 
possível. O setor tem em média 30 
dias de ‘sobrevida’. Em relação ao 
delivery, nem todos se adaptaram 
e quem tem mais expertise saiu na 
frente”, explica Otávio.

Outra preocupação do setor é 

com as mudanças constantes em 
determinações a serem cumpri-
das. “Já foi difícil ter ciência do 
decreto [de fechamento do comér-
cio] um dia antes de ele entrar 
em vigor. As pessoas estão sem 
saber como agir, principalmente 
quem já deu férias aos funcioná-
rios. Na esfera federal se fala de 
isolamento vertical e muitos que-
rem voltar à rotina normal, mas 
cada caso é diferente. E quem 
conhece a realidade das cidades e 
suas capacidades hospitalares são 
os prefeitos”, observa Carvalho.

Com o comércio fechado por 
força de decretos municipais como 
medidas de contenção do avanço 
do novo coronavírus, os consumi-
dores e as empresas de Cascavel 
têm mudado a relação entre si. O 
resultado dessa interação, nova 
para alguns setores, é o aumento 
no número de entregas em domi-
cílio, o popular delivery.

“A regra é esta: evitar contato. 
E, com isso, já temos relatos de 
empresários que venderam em 
um dia na modalidade deliver y 
o que vendiam em um mês por 
esse sistema antes do coronaví-
rus. Há também empresários de 
setores que nunca imaginaram 
fazer entregas e agora estão se 
adaptando e vão continuar depois 
que as restrições passarem. Essa 
deverá ser uma tendência, pois 
cresceu muito esse hábito do 
consumidor”, explica o presidente 
do Sindicato dos Lojistas e do 
Comércio Varejista de Cascavel 
e Região, Leopoldo Furlan.

Quem também percebeu o 
crescimento dessa demanda foi o 

produtor Leodir Guerrevi, que tra-
balha com hortaliças e produtos 
coloniais. “Sempre trabalhei como 
autônomo e há três anos estou 
nesse ramo. A demanda aumen-
tou muito nos últimos dias. De 10 
a 15 quilos de mandioca que eu 
entregava antes, agora entrego 
de 100 a 150 quilos por dia”, 
conta o comerciante, que, por 
isso, “recrutou” familiares para 
ajudá-lo: “Quando ‘me apuro’, a 
sogra e a cunhada ajudam”.

n Reportagem: Fábio Donegá
   Foto: Fábio Donegá

A mandioca, aliás, é uma 
demanda nova para Leodir. “As 
pessoas começaram a pedir, 
assim como alface e outras ver-
duras, e eu comecei a produzir 
para vender. Antes era só para 
consumo”, explica ele, que não 
cobra taxa de entrega, porém só 
realiza vendas acima de cinco qui-
los, no caso da mandioca.
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 A Cettrans/Transitar reforça 
aos usuários do Estaciona-
mento Regulamentado de 

Cascavel que as notificações 
emitidas do EstaR de 10 a 19 
de março poderão ser regulari-
zadas normalmente a partir de 
6 de abril, prazo estimado para 
o retorno das atividades inter-
rompidas pelo decreto muni-

cipal que estabelece medidas 
para proteção da população e 
de enfrentamento à covid-19. 
Caso novos decretos sejam 

editados ampliando o prazo de 
isolamento social, a direção do 
EstaR comunicará novas datas 
para a regularização. De acordo 

com o supervisor de trânsito 
Luiz Cláudio Inocêncio, que 

atua no EstaR, a equipe está 
trabalhando para que nenhum 

usuário seja prejudicado. 

MULTAS DE TRÂNSITO
A Cettrans/Transitar também 

segue a Deliberação 185/2020 
do Contran (Conselho Nacional 

de Trânsito) no que diz respeito a 
multas de trânsito: estão inter-
rompidos - por tempo indetermi-
nado - os prazos para apresen-
tação de defesa de autuação, 

recursos de multa e defesa pro-
cessual, bem como o prazo para 
identificação do condutor infrator.  

O Boletim Epidemiológico do 
Depar tamento de Vigilância em 
Saúde de Cascavel divulgado 
nessa terça-feira (31) mostra uma 
evolução dos casos suspeitos 
e confirmados. O Município tem 
4.240 notificações para a dengue, 
sendo 1.142 casos positivos; 
outros 1.092 casos já foram des-
cartados. Há um óbito registrado.

Desde a semana passada Casca-
vel já estava em situação de epide-
mia, mas apenas ontem entrou no 
boletim estadual da dengue nessa 
condição, com coeficiente de 346 
casos para cada 100 mil habitantes.

O Setor de Controle de Ende-
mias aguarda o resultado ou a 
coleta de exame de 2.096 casos. 
Os Bairros Brazmadeira, Brasília, 
Floresta e a região central concen-
tram o maior número de casos con-
firmados para a dengue.

Por isso, o Setor de Controle de 
Endemias reforça a importância de 
os moradores manterem a rotina 
de limpeza de quintais e eliminar 
objetos que podem acumular água. 

Dentro de casa, é também impor-
tante a verificação de equipamentos 
que armazenam água, caso de gela-
deira que possuem bandeja atrás, 

Dengue: Cascavel 
chega a 1.142 casos

saídas de água dos aparelhos de 
ar condicionado, vasos e pratos de 
plantas, plantas aquáticas, brinque-
dos no quintal, bebedouros de ani-
mais, entre outros.

A EVOLUÇÃO DOS CASOS
Na comparação com o Bole-

tim Epidemiológico divulgado na 
semana passada, os casos posi-
tivos para a dengue tiveram acrés-
cimo de 155 casos positivos, cres-
cimento de 15,7%. Em relação ao 
número de notificações de casos 
suspeitos houve acréscimo de 617, 
quase 100 notificações por dia.

 

LIMPEZA dos quintais é essencial para conter o 
avanço da dengue 

 

 EstaR: como ficam 
os avisos emitidos?

SECOM
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Mortes no trânsito

01 
09 
01 
02 
07

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

O Paraná registrou em 2019 o 
menor número de homicídios dolosos 
dos últimos 13 anos, a partir do início 
da publicação do Relatório Estatístico 
Criminal pela Secretaria de Estado da 
Segurança Pública. Foram 175 mortes 
a menos de janeiro a dezembro do ano 
passado, quando houve 1.780 homi-
cídios, em comparação com o mesmo 
período do ano anterior (1.955 casos) 
- uma redução de 9%. 

No primeiro ano de divulgação das 
estatísticas de homicídios dolosos no site 
da pasta, em 2007, foram registradas 
2.647 mortes, 32,7% a mais que nesse 

 A Polícia Civil do Paraná 
alerta a população sobre golpes 
virtuais que estão sendo apli-
cados por criminosos durante a 
pandemia de covid-19. 

Os criminosos têm criado sites 
falsos, semelhantes aos de ins-
tituições oficiais, com o objetivo 
de aplicar golpes. Em geral, as 
vítimas são abordadas por de 
mensagens de celular, WhatsApp, 

Polícia alerta para 
golpes covid-19

último ano. Durante todo o período con-
tabilizado, o maior número de registros 
ocorreu em 2010, com 3.276 mortes 
(45,6% a mais que em 2019).

De acordo com o delegado-geral da 
Polícia Civil, Silvio Jacob Rockembach, 
a instituição tem investido na forma-
ção de seus policiais, em técnicas de 
inteligência e investigação. Ele acres-
centa que a capacidade de relacionar 
informações sobre o tráfico de drogas 
e a atuação de organizações crimino-
sas traz melhores índices na solução de 
homicídios que em grande parte estão 
relacionados a esses fatores.

Dos 399 municípios paranaenses, 143 
(35,8%) não registraram homicídio ano 
passado e 195 (48,8%) tiveram menos de 
cinco mortes durante todo o ano. 

Em Cascavel, teve redução foi de 34%, 
com 18 mortes a menos que no ano ante-
rior. Em 2018 foram 53 registros contra 
35 em 2019. 

Paraná tem menor número de homicídios dolosos em 13 anos

email ou postagem em mídias 
sociais com “links maliciosos”. 

Nesses casos, a vítima não deve 
clicar no link e, se clicar, não deve for-
necer nenhuma informação pessoal. 

De acordo com a polícia, a ten-
tativa é obter informações privile-
giadas das vítimas, como dados 
bancários, senhas e informações 
de cartões de crédito. 

A polícia também alerta para 

desconfiar de ofertas gratuitas. 
Os tipos de golpes aplicados 

por meio de links e aplicativos já 
identificados são: agendamento 
do teste de coronavírus em 
casa, aplicativos que rastreiam 
a doença pelo mundo, doação de 
álcool em gel da Ambev, vacina 
contra o coronavírus, acesso 
grátis à Netflix e kit gratuito com 
máscara e álcool em gel.
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A gente sabe o quanto você batalhou
para conquistar seu dinheiro.
As noites trabalhando.
Os empréstimos para reinvestir.
As horas a menos com a família.
Venha conversar sobre investimentos
com quem tem mais de 116 anos de
experiência e a confiança de
4 milhões de pessoas.

SAC: 0800 724 7220
Deficientes Auditivos
ou de Fala: 0800 724 0525
Ouvidoria: 0800 646 2519

sicredi.com.br

PORTFÓLIO
COMPLETO DE

INVESTIMENTOS

SICREDI. 116 ANOS FAZENDO JUNTOS.
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acidente de Antenor, e Renê a 
leva até o local. Patrícia vai ao 
encontro de Antenor no hospital. 
Rafael fala para Amália que Ante-
nor roubou o carro de Juan.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
O investigador de polícia vai até 
o colégio e pede para falar com 
Luca e Gabi. Mirela começa a 
trocar mensagens com “Lean-
dro” e marca um encontro com 
o garoto. Os computadores da 
O11O travam e Roger suspeita 
de que seja alguma armação de 
OTTO. Mosquito pede o emprego 
de volta a Durval. Gleyce e Verô-
nica acusam Arlete de ter pego 
o dinheiro do CLP. Filipa chega 
na O11O para gravar o comer-
cial do Espelho Amigo. Jeferson 
descobre que existem hackers 
tentando invadir o sistema 
da O11O. Bento escuta Ruth 
falando no telefone e acha que a 
diretora irá o expulsar de casa.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Tomas consegue a falsa peça 
piloto para fazer uma armação 

N  o  velas
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
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bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
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Teresa
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perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
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ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
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TOTALMENTE DEMAIS 
Dino afirma a Gilda que Eliza ten-
tou matá-lo. Arthur divulga a gra-
vação de Carolina se divertindo 
na Austrália e deixa a jornalista 
constrangida. Bino leva Eliza ao 
Rio de Janeiro e lhe dá orienta-
ções para procurar a pensão da 
Fátima. Dino avisa a Gilda que 
não sossegará enquanto Eliza 
não estiver na cadeia. Na pen-
são, Jessy fur ta o dinheiro de 
Eliza. Rafael pede que Lu lhe 
indique como fotógrafo para Caro-
lina. Eliza acaba sendo expulsa 
da pensão por Fátima. Jacaré 
observa Eliza.

FINA ESTAMPA 
Griselda invade o jantar dos Vel-
mont. Tereza Cristina acusa Gri-
selda e seu filho de tentarem dar 
um golpe em sua família. Patrícia 
cobra uma explicação de Antenor. 
Rafael namora Amália, e Zuleika 
critica o rapaz para Edvaldo. Renê 
se desculpa com Griselda. Ante-
nor sofre um acidente com o carro 
de Juan. Amália avisa à mãe do 

Em “Novo mundo”, Dom João e Carlota expulsam Noémie 
do palácio real. Joaquim se declara para Anna e a pede 
em namoro. Thomas desconfia da intimidade entre Joa-
quim e Anna. Elvira é descoberta e obrigada a trabalhar no 
navio. Pedro promete a Noémie que seu casamento com 
Leopoldina não atrapalhará o relacionamento dos dois. 
Thomas oferece um jantar romântico a Anna. Joaquim se 
aproxima de Piatã. Anna aceita namorar Joaquim. Há uma 
passagem de tempo. Anna e Joaquim trocam juras de amor 
eterno. O navio atraca em uma parada antes de chegar 
ao Brasil. Thomas arma para que Joaquim não consiga 
embarcar no navio.

contra Safira, que negou ajuda 
para ele. Isabela e Manuela se 
encontram para trocarem de 
lugar para o show. Laura aparece 
e vê as duas. Ofélio diz: “Agora 
desafinou”. Priscila vai até a 
casa dos irmãos Vaz para pas-
sar informações para Regina. 
Pedro diz que está feliz com o 
namoro com Helena.

O RICO E LÁZARO
Talita procura Lia e avisa que 
Malca está entrando em traba-
lho de parto. Aspenaz tenta rea-
nimar Nitócris. Zelfa aler ta Elga 
para o comportamento de Fas-
sur. Lia e Naomi ajudam Malca. 
Zelfa discute com Fassur. 
Neusta se despede de Nitócris. 
Asher diz que Absalom está 
mudado. Ravina pede a ajuda 
de Daniel para salvar Joana. 
Lia tenta ajudar Malca, mas se 
preocupa com o sangramento. 
Naomi sai para pedir a ajuda 
de Mesaque. Zelfa procura 
Asher e avisa que sua amada 
foi presa. Belsazar condena 
Joana à mor te.

Anna e Joaquim trocam 
juras de amor eterno



15VARIEDADESCASCAVEL, 1o DE ABRIL DE 2020

horóscopo
Ár

ies
Gê

me
os

Vir
ge

m
Ca

pri
có

rni
o

Es
co

rpi
ão

Pe
ixe

s
To

ur
o 

Le
ão

Câ
nc

er
Lib

ra
Aq

uá
rio

Sa
git

ári
o

A verdade de suas convicções será contagiosa, 
então expresse o que você pensa de forma clara 
e simples. A mensagem está chegando às outras 
pessoas. Cuidado com o sistema digestivo e dê uma 
olhada objetiva em sua dieta para que você satisfaça 
suas necessidades reais.

Novas atividades de lazer vão lhe dar a oportunidade 
de florescer. Suas amizades vão estar presentes 
hoje. Seria bom fazer uma pausa na sua vida diária 
- de preferência, tire um dia de folga para respirar.

Uma ajuda exterior vai auxiliá-lo a lidar com um 
problema de uma vez por todas. Sua moral vai 
voltar com força. Você tem uma tendência a reagir 
muito rapidamente.

Você encontrará paz dentro da sua própria casa. 
Você vai continuar conversas que foram interrompi-
das. Sua forma vai melhorar, você está reservando 
a sua energia de forma sensata, para ganhar ainda 
mais.

Motivado e otimista, você será perfeito para treinar 
as pessoas ao seu redor, é hora de lutar por sua 
causa, você está lutando para manter o ritmo, suas 
baterias podem ser recarregadas ao ar livre. Não se 
preocupe com nada.

Seu otimismo e habilidades sociais vão lhe trazer 
sorte hoje. Relacionamentos bem sucedidos estão à 
vista. Vai ser difícil decidir entre as suas prioridades 
e futilidades.

Você terá a oportunidade de estabelecer contatos 
úteis e seria ideal dedicar tempo a isso em detalhes. 
A sobrecarga mental está começando a mostrar 
suas garras e seria sensato levar isso em conta 
agora, antes de ser completamente dominado.

Para ser aberto aos outros, você vai precisar fazer 
um esforço. Você foi avisado, relaxe! Você estará 
melhor equipado para enfrentar os problemas que 
o prendem. Sua moral está bem.

As escolhas que fizer hoje serão mais importante 
do que qualquer outra que já fez antes. Olhe para o 
futuro e para como você vai chegar lá. Você está em 
excelente forma, agora só precisa aprender a pensar 
antes sobre quanta energia certas atividades exigirão.

A atmosfera será sombria, difícil e austera e você 
vai fazer o seu melhor para sair dessa. Você precisa 
reconhecer que está sofrendo de tensão nervosa 
no momento antes que você pense que está sim-
plesmente se tornando impulsivo. Tome as medidas 
adequadas para lidar com isso.

Você se sente muito à vontade consigo mesmo e 
uma onda de otimismo vai lhe dar uma imagem 
grande e colorida da vida! Se tentar moderar sua 
impaciência, você vai ganhar o dia. Seu otimismo em 
aumento lhe dará um impulso energético.

Seu bom humor recebe reconhecimento daqueles 
que o rodeiam. O céu está claro e atividades de 
lazer estão próximas. Você terá a sensação de que 
tudo está indo rápido demais ao seu redor e você vai 
precisar recorrer a seus recursos ocultos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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TAC
CALCULAR

FAXINEIRA
GRADEETC

IAPÃI
CORREIOS

BAUATOM
TGALDOO
USAMOR

FRALDAVE
INACHAR

VISTOELM
TOUCINHO

MASCOPOS

Crime
contra os
negros

Proteção da
janela de
quartos
infantis

Palavra
que indica
alternativa

A cenoura
dos

sanduíches
naturais

Componen-
te do sal de

cozinha

Empresa 
que entre-
ga cartas

Umidade
noturna;
relento

Caixa com
o tesouro
do pirata

(Lit.)

Item de
enxoval 
do bebê

O mais
nobre dos 
sentimen-

tos

Desabita-
dos (os
lugares)

Avista;
enxerga 

Permissão
para entrar
em outro

país

Antônimo
de "perder" 

200, em
algarismos
romanos

Nélson
Piquet,

tricampeão
de F1

Objetos
erguidos

num brinde

Avaliar 
Realiza a
limpeza

doméstica

Imposto
Profissional que faz

desenho engraçado de
alguém

Et cetera
(abrev.)

Garrafa de
refrigerante

(?)-postal, mensagem
de turistas

Hiato de
"sueca"

Mentira,
em inglês

Scooby-(?),
cão da TV
Capital de
Alagoas

Gordura 
do porco
Porém;
contudo

Divisão de
uma peça

teatral

(?) Costa,
cantora
Santifi-
cados

Inflamação
na pele

Trabalhar;
batalhar

3/lie — pet. 5/visto. 6/fralda. 7/racismo.
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Você, que deixa sua família em casa 
para cuidar da nossa: obrigado.  
Você, que tem um trabalho essencial 
para que o estado não pare: obrigado. 
Você, que está em casa para preservar 
a vida de outros: obrigado.

AOS HERÓIS PARANAENSES QUE 
AGEM COM RESPONSABILIDADE, 
NOSSO OBRIGADO DE CORAÇÃO.

AOS QUE TRABALHAM 
POR NÓS: OBRIGADO.

 Os informais que estão fora 
do CadÚnico (Cadastro Único) 
do Ministério da Cidadania terão 
que aguardar para receber o auxí-
lio emergencial de R$ 600 que o 
governo vai pagar durante a crise. 
Ainda não há data de pagamento 
para esses trabalhadores, mas só 
deverão ocorrer na segunda quin-
zena de abril. O governo decidiu 
pagar primeiro a quem está inscrito 
no Cadastro e já tem algum tipo de 
renda, como o Bolsa Família. Espe-
cialistas alertam que as medidas 
só terão eficácia se alcançarem 
rapidamente os mais vulneráveis.

Ontem o ministro da Cidada-
nia, Onyx Lorenzoni, afirmou que o 
pagamento do auxílio começa no 

Reajuste dos 
medicamentos é 
suspenso por dois meses
O presidente Jair Bolsonaro informou 
nessa terça-feira (31) que houve um 
acordo com a indústria farmacêutica para 
que não ocorra reajuste nos preços de 
medicamentos no País pelos próximos 
dois meses. O anúncio foi feito pelo Face-
book após reunião de Bolsonaro com 
ministros, no Palácio do Planalto. 
“Em comum acordo com a indústria 
farmacêutica, decidimos adiar, por 60 
dias, o reajuste de todos os medi-
camentos no Brasil”, escreveu o presi-
dente na rede social.
Na semana passada, a ideia do 
governo era adiar o reajuste anual 
dos medicamentos que poderiam 
ser usados em pacientes com o novo 
coronavírus. A medida seria direcio-
nada para seis substâncias, entre elas 
produtos à base de cloroquina, que 
estão sendo testados em pacientes 
graves da covid-19. Ontem, de acordo 
com o presidente, haveria um acordo 
mais amplo do que o previsto.

Auxílio de R$ 600 
só depois do dia 15

dia 16 de abril para quem aparece 
no cadastro oficial.  

Em coletiva ontem, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, disse 
que o problema é a burocracia para 
a implantação do auxílio, que deve 
alcançar 38 milhões de informais, 
microempreendedores individuais 
e intermitentes.

Guedes disse que é uma medida 
inédita e que há todo um trabalho 
para chegar a essas pessoas, cuja 
maioria não tem cadastro algum. 

Estão inscritos no Cadastro 
Único trabalhadores com renda 
de até meio salário mínimo e com 
renda mensal familiar total de até 
três salários mínimos - exatamente 
o público-alvo do auxílio emergencial.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

