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Conselhos tutelares sofrem
onda de arrombamentos

Enquanto a população de Cascavel está proibida de sair às ruas à noite devido ao toque 
de recolher, os marginais fazem a festa. Os conselhos tutelares têm sido os alvos da vez. Houve 

dois arrombamentos só nesta semana. Em um deles, a funcionária deu de cara com o bandido 
ainda dentro da sede. Neste ano já foram furtados nove computadores. l Pág. 12

 SECOM

Merenda 
em casa

A Secretaria de Educação distribui 
kits de alimentação escolar para 

alunos da rede municipal de 
Cascavel cadastrados no programa 

Bolsa Família. Os kits serão 
entregues na casa dos 3,2 mil alunos 
por servidores do setor de merenda 

e nutrição escolar, com apoio da 
Guarda Patrimonial. A distribuição 

começou na última quinta (9) e tem 
seguido diariamente. 
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‘‘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 manifesta. A chuva é sempre nova, o vento não se repete, 
as árvores 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 coisas. 
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 tam-
bém 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, apren-
der junto e com os outros. A mente aberta sabe que aprende com tudo. A 
experiências, os fracassos, as oportunidades, as pessoas e as realidades 
são sempre possibilidade de troca e evolução.  Reflitamos sobre isso!

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

 O vice-presidente Hamilton 
Mourão afirmou que o 

ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, “cruzou 
a linha da bola” na entrevista 

no domingo ao Fantástico, 
da TV Globo, quando disse 
que a população não sabe 

se deve acreditar nele ou no 
presidente Jair Bolsonaro. 

BRUNO BATISTA VPR

 “Cruzar a linha da 
bola é uma falta grave 

no polo. Nenhum 
cavaleiro pode cruzar 

na frente da linha da 
bola. Ele fez uma falta. 

Merecia um cartão”.

por Luiz Aparecido
esportes@cascavelnews.com.br Quarta-feira, 15/4/2020Bandeirada8 O Paraná
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 Sem poder competir nas 
pistas reais por conta da 
pandemia do novo corona-
vírus, estrelas do automobi-
lismo brasileiro se reuniram 
para criar um campeonato 
virtual reunindo pilotos de 
diversas categorias, como 
F1, F2, F3, F4, Stock Car, 
Truck, Indy, WEC e kart. 
Organizado por Dudu Bar-
richello e Enzo Fittipaldi, o 
“Desafio Virtual das Estre-
las” terá cinco etapas e uti-
lizará a plataforma “iRa-
cing” com os carros de F3 
com set up fixo.

Ao todo, serão 30 pilo-
tos, incluindo estrelas da 
F-1 que já foram convidadas 
e devem fazer aparições em 
alguma etapa, como Rubens 
Barrichello, Felipe Massa e 
Nelsinho Piquet - que fará o 
campeonato completo. Tam-
bém serão convidados pilotos 
de destaques do e-sports. A 
primeira etapa será hoje, às 
20h, com transmissão ao vivo 
no Youtube (Bandsports). As 
outras provas serão em 22 
e 29 de abril, 6 de maio e a 
grande final, em 13 de maio.

“A decisão do campeo-
nato será em Interlagos, 

Escola e exercícios físicos em casa
Destaque nas primeiras participações em sua nova categoria ao kartismo brasileiro, o brasiliense 
Pedro Lins (Universidade Brasil/Editoria Soccia) é mais um atleta que, assim como toda a popu-
lação mundial, é afetado pela pandemia do coronavírus. Preocupado com a situação vivida atual-
mente por todos os países no mundo, o jovem piloto está seguindo todas as determinações das 
autoridades em saúde, acompanhado de sua família. Pedro Lins cuida do preparo físico, seguindo 

rigoroso plano criado por seu preparador físico. Igualmente se dedica aos estudos, realizando 
através de aulas e deveres ministrados por seus professores através da internet. 

 O Kartódromo Raceland 
Internacional, em Pinhais, 
na Região Metropolitana 
de Curitiba, reabriu para 
treinos segunda-feira, com 
algumas restrições em 
função da pandemia do 
coronavírus. Cada piloto 
só poderá contar com um 
mecânico e um auxiliar nos 
boxes. Também é necessá-
rio o uso de máscaras e 
álcool em gel disponível a 
todos da equipe. 

A reabertura do Race-
land permitiu a Giovana 
Krupp Marinoski ,  da 
equipe Clínica Pneumoair/
Explore Informática, retor-
nar aos treinos, a espera 
pelas corridas válidas pela 
temporada de 2020. No pri-
meiro dia de treinos desde 

Giovana Marinoski volta a treinar
o surgimento do coronaví-
rus, Giovana deu 100 vol-
tas. O planejado será três 
treinos por semana até 
que possa participar das 
competições. “Mesmo com 
toda a preparação em 
casa durante os dias que 
fiquei reclusa, senti um 
pouco. Terminei o treino 
exausta. Mas foi bom 
porque pude baixar meu 
tempo no Raceland e agora 
treinar bastante para estar 
bem preparada quando as 
corridas possam ser rea-
lizadas. Pretendo treinar 
no Speed Park, em Birigui, 
assim que a pista for libe-
rada”, informa Giovana.

Daniel Marinoski, pai e 
chefe de equipe de Giovana, 
salienta que a expectativa é 

pela remarcação do calendá-
rio das principais competi-
ções de kart do Brasil, para 
planejar como será o crono-
grama da equipe. “Nossa 
expectativa é disputar as 
competições que tínhamos 
elencado no início do ano, ou 
seja, a Copa Super Paraná e 
o Campeonato Paranaense, 
no Raceland; a Copa SPR, 
no Beto Carrero, em Santa 
Catarina, e do Brasileiro, 
no Speed Park, em Birigui, 
no interior de São Paulo”, 
informa Daniel.  

celebrando o grande palco 
do automobilismo brasi-
leiro. Mas, nas outras qua-
tro etapas, é o público que 
irá escolher a nossa pista 
em uma votação pelas 
redes sociais, mostrando 
que nosso campeonato 
quer o máximo de intera-
ção com os fãs”, diz Dudu 
Barrichello, lembrando 
que nessa primeira etapa, 
a escolha será entre duas 

Giovana Krupp Mari-
noski completou 100 

voltas no Raceland no 
seu retorno aos treinos
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Campeonato beneficente é lançado por brasileiros

pistas nos Estados Unidos: 
Laguna Seca X Circuito 
das América (Cota).

Assim como no tor-
neio dos pilotos da F-1, ao 
longo do Desafio Virtual 
das Estrelas, os fãs serão 
encorajados a fazer doa-
ções a campanhas como a 
“USP Vida” (programa da 
Universidade de São Paulo 
para fomentar atividades 
de combate à covid-19) e a 

Rubens e Dudu 
Barrichello são 

os primeiros 
inscritos na 
competição 

virtual 
beneficente 

“Unidos contra Covid-19”, 
promovida pela Fiocruz 
(Fundação Oswaldo Cruz), 
dando o caráter beneficente 
do evento. Todos os pilotos 
e organizadores estão pro-
movendo o evento de forma 
gratuita e trabalhando para 
arrecadar doações - os links 
são https://fiocruz.colabore.
org/combateacovid19/sin-
gle_step e https://www.fusp.
org.br/usp-vida.
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 Em busca do auxílio prome-
tido pelo governo federal para 
tentar amenizar a crise financeira 
causada pela pandemia do novo 
coronavírus, várias pessoas des-
cobriram que estão em situação 
irregular no CPF (Cadastro de Pes-
soas Físicas). E boa parte delas 
é por deixar de cumprir a obriga-
ção eleitoral. 

A Receita Federal “deu um jeito” 
para liberar o CPF apesar da pen-
dência, mas não a livrou. Assim, 
quem precisa regularizar o título de 
eleitor e estar apto a votar nas elei-
ções municipais de outubro deste 
ano tem pouco tempo para fazer 
isso. O prazo final é 6 de maio.

Mas daí vem um novo problema. 
Em Cascavel e em boa parte do 
Paraná, o Fórum Eleitoral está 
fechado para o público. 

 Com o maior número de casos 
de covid-19 no oeste, com 59 con-
firmações, Cascavel ficou 24 horas 
sem novos casos. Embora lembre 
do atraso na liberação dos exames, 
mas como recebeu alguns negati-
vos, o secretário de Saúde, Thiago 
Stefanello, acredita que o fato 
possa ser reflexo do isolamento 
social adotado desde 20 de março. 
“Além da demora e dos negativos, 
os números desta semana pare-
cem que serão reduzidos devido à 
ações de distanciamento adotada 
nos últimos 15 dias. Uma vez que 
tudo o que acontece numa semana 
é reflexo dos 15 dias anteriores a 
ela”, explica Thiago.

MORTES 
A má notícia fica pela confirma-

ção da terceira morte causada pela 

Covid: Cascavel vê redução 
de casos por distanciamento

doença na região: um homem de 
52 anos, morador de Guairá. As 
outras duas mortes foram registra-
das em Cascavel. 

Outras duas mortes são inves-
tigadas. A mais recente é de uma 
mulher de 71 anos de Santa 
Tereza do Oeste. De acordo com a 

Servidores afastados
Dentre as medidas tomadas pela Prefeitura de Cascavel para o enfrentamento do novo 

coronavírus, foi a contratação de um hotel para os servidores da saúde. A intenção é ofe-
recer a aos servidores que apresentarem algum sintoma gripal a hospedagem para evitar 

o contato com os familiares durante o exercício da carga horária semanal.
O contrato da Secretaria de Saúde e a prefeitura com o hotel prevê o forneci-

mento do quarto com três refeições diárias e tem valor de R$ 477 mil. 
Conforme o secretário Thiago Stefanello, os servidores já podem solicitar a hospeda-
gem temporária. As vagas são apenas a profissionais que apresentarem sintomas a 

partir de agora, uma vez que os anteriores já tiveram contato com familiares. 
Atualmente, a secretaria tem 281 servidores afastados: 160 estão afastados porque são 
doentes crônicos; 58 por terem mais de 60 anos; 57 foram afastados porque apresenta-

ram sintomas respiratórios e outros seis afastados com confirmação da covid-19. 

Secretaria de Saúde do Município, a 
paciente morreu por volta das 15h 
dessa terça (14) no Pronto-Atendi-
mento Municipal. Ela era hipertensa 
e possuía problemas respiratórios. 
A cidade não tem caso de covid-19 
confirmado. O outro óbito é investi-
gado em Medianeira.  

Eleitores, saibam como regularizar título; prazo está perto de terminar

COMO FAZER
Assim, para regularizar o título há 

duas opções: imprimir o boleto no site 
do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) 
quando a situação a ser regularizada 
é a multa por ausência às urnas; ou 
agendar atendimento quando a neces-
sidade for a transferência de domicílio 
eleitoral ou a realização da biometria.

No primeiro caso, o eleitor deve 
acessar o site www.tse.jus.br, na 
seção “Eleitor e eleições” e em 
seguida “Quitação de multas”. 

Já para agendar atendimento no 
Fórum Eleitoral de Cascavel, o eleitor 
deve solicitar pelo e-mail zona143@
tre-pr.jus.br, explicar o motivo da solici-
tação e aguardar a resposta do Fórum. 
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 A segunda etapa da Campanha de 
Vacinação Contra Gripe será iniciada 
nesta sexta-feira (17) em Cascavel e 
seguirá até 9 de maio. A imunização 
contra a influenza terá 20 pontos de 
vacinação, incluindo nove no interior 
do Município, que atenderão das 8h 
às 16h45, de segunda a sexta-feira. 

Serão montados pontos de vaci-
nação em escolas municipais, em 
colétios estaduais, nas Unidades 
de Saúde Santa Bárbara e Nave-
gantes e no Quiosque da Avenida 
Brasil no Centro (confira a tabela ao 
lado). Nesta fase da campanha, o 
público-alvo é formado por doentes 
crônicos, pessoas com condições 
clínicas especiais, profissionais das 
forças de segurança e salvamento, 
funcionários e detentos do sistema 
prisional, adolescentes e jovens de 
12 a 21 anos sob medida socioedu-
cativa, caminhoneiros e motoristas 
do transporte coletivo. Esses últi-
mos dois grupos deverão apresentar 
documento para comprovar vínculo 
com empresas da área. 

Vale destacar que os idosos que 
ainda não tiverem sido vacinados na pri-
meira fase poderão se imunizar durante 
esse período da segunda etapa. 

“É bem importante frisar que nós 
só estaremos vacinando as pessoas 
que fazem parte dos grupos priori-
tários”, pontua a coordenadora do 
PMI, Cristina Carnaval. 

ÚLTIMA FASE 
Por fim, a terceira e última fase 

da campanha ocorrerá de 9 a 22 
de maio. Nessa etapa, devem ser 
imunizadas as crianças com idade 
a partir de seis meses a seis anos, 
gestantes, puérperas, povos indíge-
nas, professores da rede pública e 
privada, portadores de deficiência, 
pessoas com idades de 55 a 59 
anos 11 meses e 29 dias. 

Cascavel inicia a 2ª etapa da 
vacinação contra gripe na sexta

SECOM
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 Realizado tradicionalmente 
toda segunda terça-feira de cada 
mês, o minicurso para apenados 
por crimes de trânsito “Mudando 
atitudes, preservando vidas” de 
Cascavel também precisou ser 
repensado, devido às restrições 
impostas pelo decreto municipal 
que adota medidas de proteção 
à população e enfrentamento da 
covid-19. Diante disso, a turma de 
ontem (14) será reagendada para 
data oportuna, pós esse período 
de distanciamento social.

Em média, mensalmente são 
de 25 a 30 participantes do curso, 
que é realizado em conjunto pela 
equipe de Educação de Trânsito da 
Cettrans/Transitar, com o Cotrans/
PVT (Programa Vida no Trânsito) 
do Município, o Patronato Peniten-
ciário de Cascavel e o Ministério 
Público Estadual. 

As palestras realizadas na 
Escolinha de Trânsito Pedrinho e 
Rafa têm cerca de 3 horas/aula 
de duração e visam à ressociali-
zação do cidadão que cometeu 

crime de trânsito, encerrando uma 
etapa de cumprimento de pena 
que inclui serviços comunitários de 
atendimento a vítimas de trânsito 
no Hospital Universitário, além de 
pagamento de cestas básicas. 

Minicursos para apenados por 
crimes de trânsito são adiados 

Novo cronograma
De acordo com a coordenadora do setor de Educação de Trânsito da Cettrans/
Transitar, Luciane de Mora, assim que os cursos forem retomados, será feito 
um cronograma para atender à demanda reprimida, com a possibilidade de 

mais de um curso ao mês, conforme a necessidade. 
As palestras promovem acesso à reciclagem acerca de legislação, educação, 
primeiros socorros e conhecimentos na área de psicologia, todos ministra-

dos por especialistas em cada área. “É preocupante e necessário manter este 
acompanhamento, uma vez que principalmente a associação de álcool e dire-

ção ainda precisa ser combatida em nossa sociedade”, detalha Luciane.

Imprudência
Esta semana, por exemplo, as 
estatísticas de óbitos no trânsito de 
Cascavel foram elevadas por impru-
dência associada por embriaguez 
ao volante. Este é um dos crimes 
previstos no Código de Trânsito 
Brasileiro (artigos 302 até 312).
O condutor do veículo, alcoolizado, 
avançou a preferencial e colidiu 
em um motociclista, que não 
resistiu aos ferimentos, elevando 
para 400% o número de óbitos de 
motociclistas no perímetro urbano 
este ano em relação aos primeiros 
meses de 2019. 
Durante todo o ano passado, foram 
nove mortes de motociclistas nas 
vias urbanas.

 A Cettrans/Transitar informa aos 
usuários do EstaR (Estacionamento 
Regulamentado) que foram notifica-
dos de 10 a 19 de março que todos 
os avisos vencidos até 30 de março 
podem ser pagos normalmente até 
22 de abril, sem multas.

Para regularizar a situação 
basta procurar um agente nas vias 
centrais, ou ir à sede do EstaR, 
na Galeria Atenas, na Rua Souza 
Naves, 3.741, ao lado do Cartório 
Mion, das 9h às 18h. O telefone do 
escritório é 3037-7281. 

Outra possibilidade é baixar o 
APP “Vagoonline”, no Google Play 
ou App Store, por meio do qual é 
possível adquirir créditos e quitar 
notificações. 

Regularização de notificações do EstaR
SECOM

Datas das notificações e prazos
Aviso emitido dia 10/03/2020 venceu dia 19/03/2020 - pagamento até dia 22 de abril
Aviso emitido dia 11/03/2020 venceu dia 20/03/2020 - pagamento até dia 22 de abril
Aviso emitido dia 12/03/2020 venceu dia 23/03/2020 - pagamento até dia 22 de abril
Aviso emitido dia 13/03/2020 venceu dia 24/03/2020 - pagamento até dia 22 de abril
Aviso emitido dia 14/03/2020 venceu dia 24/03/2020 - pagamento até dia 22 de abril
Aviso emitido dia 16/03/2020 venceu dia 25/03/2020 - pagamento até dia 22 de abril
Aviso emitido dia 17/03/2020 venceu dia 26/03/2020 - pagamento até dia 22 de abril
Aviso emitido dia 18/03/2020 venceu dia 27/03/2020 - pagamento até dia 22 de abril 
Aviso emitido dia 19/03/2020 venceu dia 30/03/2020 - pagamento até dia 22 de abril          
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BAIRROS TOTAL ÓBITO
INTERLAGOS 248 0
BRASMADEIRA 234 0
BRASILIA 108 0
MORUMBI 94 0
NEVA 91 0
CENTRO 77 0
FLORESTA 76 0
PERIOLLO 71 0
CASCAVEL VELHO 68 ***1
SÃO CRISTOVAO 53 0
PARQUE SÃO PAULO 50 0
PIONEIROS CATARINENSES 48 0
SANTA CRUZ 48 0
MELISSA 44 0
PRESIDENTE 35 0
CANCELLI 33 0
UNIVERSITARIO 32 0
CANADA 28 0
CLAUDETE 26 0
SANTA FELICIDADE 26 0
COQUEIRAL 20 0
TARUMÃ 19 1
PARQUE VERDE 18 0
XIV DE NOVEMBRO 18 0
ALTO ALEGRE 17 1
ESMERALDA 16 0
GUARUJA 14 0
PACAEMBU 14 0
SANTOS DUMONT 14 0
COUNTRY 13 0
LOS ANGELES 10 0
NOVA CIDADE 10 0
ESPIGÃO AZUL 9 0
MARIA LUIZA 9 0
REGIÃO DO LAGO 9 0
ACLIMAÇÃO 8 0
CIRO NARDI 8 0
ALVORADA 7 0
CIDADE VERDE 7 0
RIVIERA 7 0
CATARATAS 6 0
CLARITO 6 0
JULIETA BUENO 6 0
RIO DO SALTO 6 0
SANTO ONOFRE 6 0
SEDE ALVORADA 6 0

 Como cada um pode ajudar
A guerra contra a dengue é antiga e todos já sabem quais armas 

usar. Somente uma mobilização da comunidade vencerá o mos-
quito. Para isso acontecer, não deixar acumular água parada nem 
que seja suja para evitar que o Aedes aegypti se reproduza. Elimi-

nando os criadouros é que será dado fim a esse drama.
Dentre os locais que precisam ser vistoriados pela população 

estão: edícula, tonéis com captação de água da chuva, aquários 
sem bomba de oxigenação, pratos de vasos de plantas, bandejas 

das geladeiras, bebedouro de animais, tanque de roupas que ficam 
com água empossada no fundo, coletor de água da saída do ar-con-
dicionado, lixeiro sem tampa e sem furo embaixo, piscinas de plás-
tico, cisternas, caixas de gorduras e plantas aquáticas, pequenos 
objetos nos quintais; como tampas de garrafas, copos plásticos e 

brinquedos infantis. 
A destinação de pneus também é outro problema. A recomen-

dação é deixá-los em uma área coberta ou então encaminhar para 
uma borracharia que se responsabilize. Até mesmo gotículas de 
água numa tampinha de plástico já são suficientes para se trans-

formar no criadouro do mosquito.  

Dengue: Casos aumentam 
30% e chegam a 1.821 

BAIRROS COM CASOS
 POSITIVOS DE DENGUE

*** óbito em investigação

 A epidemia de dengue é uma 
realidade em Cascavel já há algu-
mas semanas, e não parece dis-
posta a ceder tão cedo. Na última 
semana, foram confirmados mais 
425 casos, uma média de quase 
61 novas confirmações por dia. 
Até ontem, a cidade já tinha regis-
tro de 1.821 pessoas que con-
traíram a doença desde agosto 
do ano passado, aumento de 30% 
em apenas uma semana.

Os dados são do novo Bole-
tim Epidemiológico da Sesau 
(Secretaria Municipal de Saúde) 
referente ao período de julho de 
2019 até a terça-feira (14).

E pode ficar pior: há 1.936 
pessoas aguardando o exame. 
Das 5.355 notificações no Muni-
cípio, outros 1.598 casos foram 
descartados. 

O mais triste nesse contexto 
é que a doença derruba e deixa 
de cama por vários dias, isso 

quando não mata. Cascavel tem 
duas mortes confirmadas e uma 
considerada suspeita, essa ainda 
está em análise. 

As vítimas fatais confirmadas 
são: uma paciente de 60 anos e 
homem de 81 anos. O caso em 
investigação, por sua vez, é de um 
jovem de 21 anos. 

POR REGIÃO
O Boletim Epidemiológico 

reforça um apelo es pecial à 
região norte da cidade. Isso por-
que os bairros com mais incidência 
de dengue são de lá: Interlagos, 
Brazmadeira e Brasília, respectiva-
mente, com 248, 232 e 106 casos 
confirmados de dengue. 

CALL CENTER 
sintomas de dengue
Tem sintomas de dengue? Acione 
o Call Center 3096-9090 e digite 
a opção número 3. O ramal é 
destinado para orientações em 
relação aos sintomas da dengue. 
As queixas para a doença são: 
dor de cabeça, dor atrás dos 
olhos, dor nas articulações, 
febre, manchas e coceira na pele, 
náuseas e dor abdominal. 
Os casos são notificados e, se 
necessário, encaminhados a uma 
unidade de saúde. 
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Saúde alerta para uso 
obrigatório de máscara e 
“distanciamento social”
A Secretaria de Saúde de Cas-

cavel tem sido vigilante no aspecto 
do comportamento da população 
diante das medidas de isolamento 
e distanciamento social. Nesta 
semana, as ações serão ainda 
mais enérgicas, principalmente no 
que tange ao funcionamento de ati-
vidades autorizadas pelo Decreto 
15.374, de 11 abril de 2020, publi-
cado na segunda-feira (13).

Clínicas de estética, manicures 
e pedicures, fisioterapia, acade-
mias são alguns dos estabele-
cimentos que poderão atender, 
desde que obedecidas as regras 
para funcionamento. 

De acordo com o coordenador 
do COE (Centro de Operações 
de Emergência) da Secretaria de 
Saúde de Cascavel, Rubens Griep, 
o vírus se propaga por meio do 
contato com gotículas, por isso a 
necessidade de que a população, 
que utilizará serviços autorizados 
pelo Decreto Municipal, saiba a 
importância do chamado “distan-
ciamento social”.

“O distanciamento entre as pes-
soas é fundamental para evitar que 

essas gotículas sejam expelidas; 
por isso a utilização da máscara se 
faz necessária para que esse dis-
tanciamento social seja completo”, 
alerta Rubens.

O Decreto Municipal (acesse 
pelo QR code) traz ainda uma série 
de regras para que os proprietários 
de estabelecimentos se adequem 
antes mesmo de receber os clien-
tes. Entre eles está o fornecimento 

Máscaras
O distanciamento com uso de máscara é obrigatório; as pessoas devem sair extrema-

mente o necessário para poder manter a chamada “curvatura da doença”, ou seja, para 
que o número de casos do novo coronavírus não aconteça de uma vez só.
Conforme a Secretaria de Saúde, os estabelecimentos devem manter um 

colaborador na porta, onde, de forma sistemática, controle a entrada e a saída 
das pessoas.  O decreto municipal sugere a verificação da temperatura do 

cliente, o uso de máscara, higienização antes e depois de deixar estabelecimento, 
entre outros. “A permanência desse funcionário controlando o fluxo na porta da 
empresa se faz necessária, pois, na semana passada, por exemplo, comercian-
tes e população deixaram de cumprir as regras, assim tornando mais branda os 

cuidados com a própria saúde”, justificou o coordenador do COE.
Cada serviço que está sendo liberado pelo decreto municipal tem a obriga-

ção de auxiliar o controle garantindo as condições mínimas estabelecidas para a 
efetividade do distanciamento social. As pessoas enquadradas como grupos de 
risco devem evitar sair de casa, por isso a necessidade de pedir ajuda a outras 

pessoas da família ou vizinhos. “Todas as faixas etárias têm chances de contrair 
a doença, no entanto, àqueles do grupo de risco, como idosos, por exemplo, tem 
uma dificuldade de resposta do corpo para o combate da doença, e muitas vezes 

evoluem a óbito”, ressaltou Rubens Griep.

do álcool gel porque garante a lim-
peza das mãos antes e depois de 
tocar nos espaços coletivos.

ACESSE pelo 
QR Code a íntegra 
do decreto e todos 
os segmentos que 
podem abrir e 
quais regras seguir

UPA Tancredo recebe doação de máscaras para crianças 
Nessa terça-feira (14), servidores da UPA 

(Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo 
Neves, em Cascavel, foram contemplados 
com a doação de máscaras de tecido para 
crianças. Além disso, materiais educativos 
também foram recebidos pelos profissionais.

Os servidores montaram 450 kits para 
que sejam entregues às crianças que são 
atendidas em pré-consultas nas UPAS Tan-
credo e Veneza.

Os pequenos receberão um livro para pin-
tura, lápis de cor e máscaras de tecido infantil.

A gerência de Atenção às Urgências 
e os servidores das Unidades de Pronto 
Atendimento da Tancredo Neves e do 
Jardim Veneza agradecem a doação rece-
bida. O doador preferiu não se identificar.

OS SERVIDORES montaram 450 kits 
que incluem até livro para pintar
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A Sanepar deu continuidade 
ontem (14) ao trabalho de desin-
fecção do entorno de hospitais que 
estão recebendo pacientes para o 
tratamento do coronavírus. A ação 
ocorreu na área externa do Hospital 
Universitário Regional dos Campos 
Gerais, em Ponta Grossa. 

A ação é uma parceria da Sane-
par com a Sesa (Secretaria de 
Estado da Saúde) e tem apoio da 
Polícia Militar, que faz o isolamento 
da área e a segurança do trânsito.

Para a desinfecção, a Sanepar uti-
liza hipoclorito de sódio diluído, um 
dos produtos indicados pela Anvisa 
(Agência Nacional de Saúde).

Estão programados serviços de 

Entorno de hospitais
 é desinfetado

desinfecção em Londrina, hoje, nos 
Hospitais da Zona Norte e da Zona 
Sul; em Maringá; na quinta-feira no 
Hospital Universitário Regional, em 

horários a serem definidos. 
Em Cascavel, a ação será às 9h 

desta sexta-feira (17), no Hospital 
Universitário do Oeste,

O Conseg (Conselho de 
Segurança Comunitária) de 
Cascavel está fazendo uma 
campanha para arrecadação 
de álcool gel, máscaras e luvas 
que serão utilizadas pelos 
integrantes que atuam na força 
de segurança na cidade.  O 
presidente do Conseg Casca-
vel, Clóvis Petroceli, reforça o 
pedido: “Todos aqueles que 
quiserem se tornar parceiros 
nessa importante causa, podem 
ligar para mim, pelo telefone 
(45) 99965-2878, para 
o Sérgio Wosiak [vice-presi-
dente], pelo (45) 99141-
7723 ou ainda para o Rafael 
Lorenzo [tesoureiro] número 
(45) 99978-4803. Desde 
já agradeço a colaboração”.

Campanha 
Conseg-Cascavel

Em caso de suspeita, 
procure um órgão de 
saúde de sua cidade

CASCAVEL (45) 3096-9090 /
 (45) 9 9135-8707 (surdos)  

 NOVO CORONAVÍRUS



n Reportagem: Fábio Donegá
   Foto: Fabio Donegá 
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

O toque de recolher que proíbe muitas 
pessoas deixem suas casas durante as noi-
tes em Cascavel não alcança os marginais e 
arrombadores têm “feito a festa” na cidade. 

Um dos alvos eleitos nos últimos dias foi 
a sede dos conselhos tutelares. Em dois dias 
nesta semana, ontem e segunda-feira (13), 
houve dois arrombamentos e nove compu-
tadores foram levados. Contudo, em todo 
o ano já são quatro arrombamentos nas 
três unidades de serviço de proteção à 
infância e ao adolescente.

“O trabalho só não fica mais compro-
metido por conta do recolhimento pelo 
qual estamos passando, mas ficamos 
desamparados quanto ao acesso à inter-
net e à impressão de documentos. Não há 
tanto prejuízo ao trabalho já realizado por-
que os atendimentos ficam no sistema, mas 
aqueles documentos ‘físicos’, em ficha, e os 
que estavam em pastas nos computadores 
dos conselheiros ficam comprometidos”, 
explica o presidente do Conselho Tutelar 
Sul, Everaldo da Silva Rodrigues.

Do Conselho Sul, que fica no Parque 
São Paulo, arrombado na madrugada 
de ontem (14), foram levados cinco 

Conselhos tutelares sofrem 
com onda de arrombamentos

computadores, três teclados, alguns obje-
tos pessoais dos conselheiros, frascos de 
álcool em gel e alimentos - e nenhum 
item furtado recuperado.

ALIMENTOS NA MIRA
Além das invasões durante as madru-

gadas, os três conselhos tutelares de 
Cascavel têm como particularidade os 
alimentos como alvo dos marginais. 

Na segunda-feira (13), a unidade Oeste, 
localizada no Centro, registrou seu segundo 
boletim de ocorrência por furto em 2020. 
O anterior havia sido registrado um mês 
antes. Ao todo, foram levados sete com-
putadores, uma câmera digital com fil-
madora e um botijão de gás. “Oarece que 
foram se aprimorando. Na primeira vez não 
levaram nada, apenas comeram e mexe-
ram por tudo; na segunda, levaram dois 
computadores e a máquina fotográfica. 
O restante foi levado segunda-feira (13) e 
o arrombamento foi percebido quando a 
funcionária chegou para trabalhar pouco 

FUNCIONÁRIA encontrou marginal ainda 
dentro da sede arrombada

Primeiro caso
No Conselho Tutelar Leste, também localizado no Centro de Cascavel, o arromba-
mento ocorreu no início do ano. De lá foi levada uma lavadora de limpeza de alta 
pressão, e os ladrões comeram alimentos. “Percebemos que o local onde estavam 

os alimentos estava bem revirado, mas, no geral, no setor administrativo, não”, 
explica o presidente Gustavo Scherole de Brito. Vale informar que, na ocasião dos 
arrombamentos, apenas o Conselho Oeste tinha dispositivo de segurança em fun-
cionamento. A central do alarme, entretanto, foi quebrada na ação dos invasores.

antes das 8h. O detalhe é que o arrom-
bador ainda estava lá. Ela o encontrou lá 
dentro, ele correu e pulou o muro. Isso 
nos causa desconforto, uma sensação 
de insegurança”, lamenta o presidente do 
Conselho Tutelar Oeste, Jerry Sílvio Tristoni. 
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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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Eliza entra no carro de Arthur para fugir 
de Jacaré e Braço

FINA ESTAMPA
Tereza Cristina ofende Antenor, que 

vai atrás de Patrícia. Wallace é retirado 
do octógono em uma maca. Antenor é 
expulso da festa. Tereza Cristina pega 
o endereço de Griselda com Crô. Bal-
tazar confessa a Tereza Cristina que 
não gosta de Griselda. Wallace mente 
para o médico sobre o seu desmaio. 
Marcela beija Paulo. Rafael procura 
Amália. Patrícia confessa a Vanessa 
e Ellen que ainda é apaixonada por 
Antenor. Renê exige que Crô revele o 
paradeiro de sua esposa. Tereza Cris-
tina procura Griselda.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Helô chama Eric e Hugo na dire-

toria para fazer perguntas sobre o 
canal “Vou Te Zuar”. No laboratório, 
Pendleton apresenta o projeto de 
Sophie para Iure. Poliana pede para 
Pendleton libera-la para ir ao show 
de mágica com seus amigos. Durval 
proíbe Raquel de ir para Austrália. 
Waldineusa diz a Nancy que Waldis-
ney não é o homem cer to para ela. 
Sérgio conta a Pendleton que con-
tou sobre o projeto para Joana. Ruth 
proíbe Bento e João de irem no show 
de mágica e eles decidem ir escon-
dido. No show de mágica, Poliana se 
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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.

 • RECORD
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procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
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nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
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Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
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perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
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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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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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perado ao não encontrar João e Feijão.
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na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
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que o humor dele está muito melhor após
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pede para João voltar para casa.
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MALHAÇÃO
Tato e Keyla mentem para K2. 

Felipe e MB convencem Clara a ir à 
festa. Marta e Luís veem Malu e Edgar 
no restaurante. Tina faz uma homena-
gem para Keyla, com a ajuda de Ander-
son. Ellen se recusa a dançar com 
Fio. Felipe toca a mão de Lica, sem 
que Clara veja. Ellen e Jota copiam 
os contatos dos convidados da festa. 
K1 e Juca dançam juntos. Tato faz um 
discurso para elogiar Keyla. Ellen con-
serta o aplicativo no celular de Jota. 
Keyla beija Tato, e Benê os fotografa. 
Tina e Anderson se beijam, e Telma 
não gosta. Clara vê Lica e Felipe jun-
tos, e alerta MB.

TOTALMENTE DEMAIS 
Florisval ofende Jonatas. Ar thur 

afirma a Carolina que escolherá o júri 
do concurso a seu lado, para evitar 
fraudes. Eliza se livra do cartão de 
visitas de Arthur. Cassandra desco-
bre que a Excalibur tem interesse em 
Eliza, e chantageia Adele. Jonatas pro-
cura Rosângela e convence a mãe de 
que trabalha honestamente, mesmo 
morando na rua. Fabinho diz a Jonatas 
que, caso consiga aprovar o projeto 
de despoluição do rio Tamanduá, arru-
mará um emprego para ele na Bastille. 
Jonatas sugere que Fabinho envolva 
as pessoas da comunidade no projeto. 

oferece como voluntária para fazer 
uma participação no espetáculo e é 
reconhecida pelo Sr. Gigantoso.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Priscila escuta os integrantes da 

C1R dizendo que sentem pena dela. 
Revoltada, a garota revela para Regina 
que os irmãos Vaz foram abandona-
dos pela tia Flora. Vicente é preso 
pela polícia na gravadora. André chora. 
Lurdinha diz para Frederico que está 
saindo com outra pessoa. O estilista 
sai chateado. Começa o embate culi-
nário entre Fiorina e Nina. Mateus, 
Dóris e Téo são os apresentadores 
e anunciam Carol Fiorentino, Fabrizio 
Fasano Jr. e Carlos Bertolazzi como 
jurados do embate.

AMOR SEM IGUAL 
Fernanda chateada toma o seu 

café sob o olhar cínico de Donatella 
e Ramiro, mas Tobias passa direto 
e vai trabalhar sem tomar café da 
manhã na mansão. Antônio Júnior 
visita Cindy. Ele explica que os dois 
correm perigo e não podem continuar no 
Mademoiselle, que precisam sair de lá. 
Maria Antônia volta para casa e é rece-
bida por Zenaide que fica muito emo-
cionada. Oxente fica do lado de fora e 
Miguel insiste para que ele entre. Tobias 
diz para Beto denunciar seu pai, porém 
Beto diz não ter provas contra ele.

Joaquim leva Anna para 
a aldeia dos índios

Em “Novo Mundo”, Joaquim revela que veio 
falar com Leopoldina, e Anna lhe cobra explica-
ções. Thomas se surpreende ao ver Joaquim 
falando com Anna e anuncia ao rival que está 
noivo da professora. Wolfgang afirma a Diara que 
comprará Idalina e Matias. Elvira se despede de 
Quinzinho. Chalaça procura Domitila e os dois se 
beijam. Germana se emociona com a partida de 
Elvira. Joaquim invade o quarto de Anna e admira 
seus desenhos. Thomas tenta falar com a noiva, 
mas ela o manda embora do palácio. Joaquim 
leva Anna para a aldeia dos índios. 



15VARIEDADESCASCAVEL, 15 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

Tudo deve fluir bem para você hoje. Sua 
alegria será contagiante e todos vão querer 
a sua companhia. Mas, no trabalho, prefira 
tarefas que não dependam dos colegas, pois 
não será nada fácil acompanhar o seu ritmo. 

Assuntos de casa e família terão prioridade 
para você agora. Será mais fácil organizar o 
lar, livrar-se da bagunça e resolver questões 
de rotina. No emprego, busque um ambiente 
tranquilo para cumprir suas tarefas. 

Se depender dos astros, você vai querer 
colocar o papo em dia com todo mundo que 
estima. Procure os amigos e participe mais 
da vida dos familiares. 

A Lua estimula as finanças e há boas chances 
de pintar um serviço extra ou uma oportuni-
dade de faturar mais com a sua profissão. 
Você pode realizar um sonho de consumo ou 
planejar como vai guardar dinheiro para isso. 

Procure se cercar de pessoas alegres, oti-
mistas e inspiradoras, pois isso fará toda 
diferença para o seu astral. No trabalho, 
explore mais os seus talentos e divulgue as 
suas ideias. 

Os astros convidam a fugir de agitação e 
relaxar onde se sinta bem. Se for trabalhar, 
priorize as tarefas tranquilas ou isole-se 
num cantinho mais sossegado. A dica é 
descansar e recarregar as energias. 

Você terá facilidade para unir os colegas e 
até coordenar um trabalho em equipe. O céu 
indica que somar forças por um objetivo em 
comum será muito produtivo. 

O desejo de se destacar e causar boa 
impressão incentivará você a usar todo seu 
potencial no trabalho. Alguém influente pode 
ajudar em seus projetos ou favorecer a con-
quista de uma promoção sem você saber. 

O céu estimula os estudos. Quem tem filhos 
terá prazer em orientá-los em seus afazeres. 
Ótimo astral para viajar e se divertir na com-
panhia de gente jovem. Saudade de alguém 
que está longe? 

Mudanças positivas podem agitar a sua 
vida profissional. Fique de olho nos acon-
tecimentos para identificar e aproveitar as 
boas oportunidades que devem surgir. 

Você vai querer se cercar de pessoas que-
ridas hoje. No trabalho, procure se aliar aos 
colegas de confiança para terminar logo as 
tarefas. No amor, o desejo de viver uma 
relação mais séria deve aumentar. 

Ótimo dia para organizar suas coisas, resol-
ver assuntos de rotina e colocar o serviço 
em dia. Você terá mais pique para cumprir 
suas obrigações e pode até faturar uma 
grana extra com o trabalho.
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EMP
ESMIGALHAR

TIGELAÇ
VANLACOM

DRSIRIO
FOGOSMIM

SABÃOEMPO
DIGREEN
ACNESRD

EMAGLORIA
AREIATEA

STOPMOLA
EACHARM

RIBEIRINHO
VADIOSOAR

Sólido,
líquido e
gasoso 

Madame
(?), bruxa
de Walt
Disney

Cosmético
fixador
para

cabelos

Bolsa de
viagem

(pl.)

Pedra
para

amolar

Carro de
lotações
(bras.)

(?) Hood,
herói

medieval
(Lit.)

Atração
havaiana

para o
surfista

Principal
atração 

do réveillon
carioca 

Produto
para

limpar
roupas

(?) card, o
visto de

residência
nos EUA

Inflamação
comum

em peles
oleosas

(?) Maria,
jornalista
da Globo

O de mãe
é incondi-

cional

As
primeiras

vogais

Sinal de
adição
(Mat.)

Haroldo
de Andra-
de, radia-

lista 

Emitir
ruído

como o
sino

Sucede
ao "O"

Letra do
infinitivo

Prédio que serviu de
residência para a
família real (RJ)
A hora decisiva

Despe-
daçar

Vasilha
para sopa

Cê-
cedilha

Violação
da lei

Em com-
panhia de
Mergulhado
em água

Sílaba de
"gibão"
6a nota
musical

O pão
usado no
sanduíche

beirute
Sadia

"Esquece-
ram de

(?)", filme

A vogal
do pingo
De preço
muito alto

Nascido
no Egito
Formato
do sifão

Regina Du-
arte, atriz

Volta;
regresso

Ave do
cerrado
Mineral

das praias

Santo
(abrev.)
Que vive

próximo a
um rio

Que não
tem

ocupação

Encontrar
por acaso
Consoantes
de "boda"

Chá, em
inglês

Peça de
colchões

3/tea. 5/areia — fogos — green — robin. 10/esmigalhar — ribeirinho.
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ABAV
EXTRAVIAR

ASSINAAUGE
TLIORÃG
RAULAMOR
AREMTEA

LENHAAAL
GENERICOS
UOOPACO

ALACLORO
ANSIAIME

CRUSTEOR
LANCETM

REPETITIVO
VIESASAS

Método
de leitura
para cegos

Excessi-
vamente
apegada 

ao dinheiro

Partes de
comboio

ferroviário 

"Toda (?)
tem uma
exceção"

(dito)
Risco da

carta com
endereço

errado

O ponto
máximo
de uma
situação

Escreve o
próprio no-
me à mão

O 7o plane-
ta do Sis-
tema So-
lar (Astr.)

Mastiga
feito o
rato 

(?) Seixas,
cantor de
"Maluco
Beleza"

Madeira
para

queimar

Vogais 
de "casa"

Problema
que atinge
os dentes

(?) Pra 
Contrariar,
grupo de
pagode

Purifica-
dor da

água de
piscinas

Vazios de
população

Instituto
militar
(sigla)

Aparta-
mento
(bras.)

Tarcísio
Meira,
ator

Constan-
te; monó-

tono

Tira de
pano cor-
tada na
diagonal

Bater (?):
fugir

(pop.)

Parte em que se
aplica o desodorante

Matar por sufocação 

Constru-
ção da
aranha

Conteúdo
Qualquer jogada rele-
vante dentro da partida
Raquel Villar: atuou 

em "Amor à Vida" (TV)

Sem brilho
"O Lago
dos (?)",

balé

Enjoo;
náusea

Não
cozido

Sílaba de
"harém"

Hélio
(símbolo)

Chá, em
inglês

O popular
"salsão"

Afeição
profunda

Onda
marinha

Cada
setor do
hospital

O remédio
vendido a

preços
populares

(pl.) Som
da vaia
Invalidei
 o voto 

3/tea. 5/lenha. 6/assina. 9/extraviar. 10/repetitivo.
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Pacote Econômico 
para preservar empregos: 
R$ 1 bilhão

Pacote de Apoio Social: 
R$ 400 milhões

Merenda Escolar
entregue em casa

362 profissionais da saúde 
contratados

Ampliação da capacidade
para quase 1.000 leitos 
de UTI para pacientes 
de COVID-19

Tarifa Social de Energia: 
estendida para 217,5 mil
famílias

Conta de água e prestação 
da COHAPAR: + 90 dias

AÇÕES DO GOVERNO

Veja mais ações em coronavirus.pr.gov.br

O governo do paraná
está agindo para cuidar
dos paranaenses.

Paraná - coronavírus
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