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COE discute hoje se aulas
voltam na próxima semana

Após um pedido do sindicato das escolas particulares, o prefeito Leonaldo Paranhos 
sinalizou que as aulas poderiam ser retomadas na próxima semana. O assunto é tema de 
reunião do COE hoje e uma definição pode acontecer até sexta. Já a Secretaria Estadual de 

Educação diz que só o governo pode liberar a volta das aulas no Paraná. l Pág. 8

Hospital de 
Retaguarda
Mesmo sem as reformas esperadas, 

o Hospital de Retaguarda deve 
começar a funcionar efetivamente a 
partir da semana que vem, quando 
serão inaugurados dez leitos de UTI, 

que já estão todos equipados.
l Pág. 5
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Nublado com 
pancadas de chuva

 “A pandemia gerou novas 
perspectivas em todo o 

mundo. É um cenário preo-
cupante, estamos traba-

lhando com cautela. Mas o Paraná tem 
conseguido fazer um bom 
planejamento e está pas-

sando por esse momento de 
forma organizada”. 

Qual o legado você quer 
deixar para as pessoas?
Na medida em que vamos caminhando e construindo a nossa 

vida, também vamos deixando rastros. Os rastros são as marcas 
que deixamos. Podem ser marcas de amor e podem ser marcas de 
dor e desgosto. Perguntar a si mesmo sobre que rastros eu estou 
deixando é muito importante para que vivamos conscientemente. 
A vida e as pessoas não podem passar despercebidas por nós. 
Estamos sempre mais aferrados em nossos objetivos e metas que, 
o que está fora dessas metas, passa ao largo da nossa vida. Até 
mesmo nos relacionamentos, valorizamos e damos atenção às 
pessoas que estão envolvidas em nossas metas e as outras não 
passam a ter o mesmo valor. 

Eu e você temos uma origem divina. Nós saímos de Deus, 
fomos criados por vontade do seu amor. Após concluirmos a nossa 
aventura na terra, cremos que voltaremos para Deus. Dessa origem 
divina nasce uma missão. O que eu tenho que fazer neste mundo? 
O que o Deus que me criou espera de mim? Se eu pensar o que 
agrada a Deus e o que faz bem as pessoas e desejar fazer isso, 
certamente vou deixar rastros de amor. E isso é o que mais importa. 
A minha felicidade, minha alegria nasce do bem e da preocupação 
humana que eu tenho com os outros. Se fizer isso vou perceber 
que brotará algo em meu interior que não tem explicação, mas é 
uma satisfação intensa por ver o bem que floresce de minha obra. 
Eu posso ser uma benção para as pessoas e de tudo o que faço 
posso deixar sinais de amor. 

Se deixar rastros de amor estiver dentro das minhas metas, então 
me preocuparei menos com minhas negatividades, com problemas, 
com dias cinzentos que experimento. Sei que isso faz parte, mas não 
vou dar demasiada atenção. A minha atenção e cuidado estarão nos 
outros e não nas minhas negatividades. Ficar sempre preso às minhas 
preocupações impossibilita que eu seja benção para os outros. Em 
todas as pequenas ações e detalhes simples poderei deixar marcas 
positivas. Claro, isso não é simples. Preciso de atenção continuada 
naquilo que faço, ao modo de tratar as pessoas, ao foco de minhas 
ações. Isso me deixará aberto às pequenas oportunidades de expres-
sar amor e cuidado. Ali estarei construindo meu legado, deixando meus 
rastros e desempenhando minha missão.

Padre Ezequiel Dal Pozzo - www.padreezequiel.com.br

RODRIGO FELIX LEAL

Governador Ratinho Junior, em videoconferência 
com empresários do Paraná. 

por Luiz Aparecido
esportes@cascavelnews.com.br Quarta-feira, 13/5/2020Bandeirada8 O Paraná

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

01 04 07 10 15 25 31
concurso: 302

03 13 21 24 28 32

concurso: 2077

concurso: 1483

SERGIPE/SE

concurso: 2072

10 17 18 19 25 26 43 
48 49 53 56 69 74 77 

80 83 86 87 90 96

02 03 10 12 21 40 

02 09 14 28 32 37 53

12 14 34 35 37 47
concurso: 2260

concurso: 5267

16 39 40 59 60 

concurso: 5477

50.411
64.624
92.652
44.129
78.488

01 02 04 05 06 10 12 16 
19 20 21 22 23 24 25

concurso: 1965

JANEIRO

FASES
DA LUA

Paranaguá
max 27
min 17

Maringá
max 21
min 18

Cascavel
max 21
min 16

Foz do Iguaçu
max 22
min 17

Londrina
max 20
min 17

Curitiba
max 20
min 15

CRESCENTE
30/05 - 00h30

CHEIA
07/05 - 07h45

Quarta
13/5/2020

MINGUANTE
14/05 - 11h03

NOVA
22/05- 14h39

Quinta
14/5/2020

Sexta
15/5/2020

Céu claro

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Céu claro

Vettel deixa a Ferrari
Sem acordo para a renovação de contrato, o alemão Sebastian Vettel deixa a Ferrari no fim 
deste ano. O tetracampeão deixará a escuderia italiana depois de cinco anos. A Ferrari fez 

uma proposta de renovação por mais uma temporada e Vettel desejava permanecer por mais 
três anos. O espanhol Carlos Sainz, titular da McLaren desde o ano passado, é o mais cotado 
para substituir Vettel na Ferrari. O salário também seria um facilitador porque a equipe deseja 
diminuir despesas em função da pandemia do coronavírus. Vettel ganha US$ 40 milhões por 

ano e Charles Leclerc US$ 9 (cerca de R$ 56 milhões). AS especulações são de que Sainz iria 
para a Ferrari com salário entre US$ 5 e 7 milhões. 

ÜDesafio Virtual
A quinta e última etapa do 
Desafio Virtual das Estre-
las, torneio beneficente que 
reúne grandes nomes do 
automobilismo brasileiro, 
será disputada hoje, a partir 
das 20h, no Autódromo 
de Interlagos, circuito que 
completa hoje 80 anos. A 
decisão do campeonato, que 
já teve mais de 50 pilotos 
incluindo pilotos da Fórmula 
1 como Rubens Barrichello, 
Felipe Massa, Felipe Nasr e 
Pietro Fittipaldi, fará parte 
dos eventos oficiais em 
comemoração ao aniversário 
de Interlagos. O líder da 
competição é o paranaense 
Felipe Drugovich. 

ÜTranscatarina 
A cerca de dois meses 
do Transcatarina 2020, o 
Caçador Jeep Clube e a SC 
Racing decidiram remar-
car a data da 12ª edição 
do evento que, até então, 
seria realizada de 7 a 11 de 
julho. Sem perspectivas de 
uma melhora no cenário da 
pandemia do coronavírus 
nos próximos meses, a nova 
data do evento será de 27 
a 31 de outubro. O roteiro 
permanecerá o mesmo, 
com largada e chegada em 
Fraiburgo, no Hotel Renar, 
e os pernoites nas cidades 
de Treze Tílias e Caçador. 

Live de Djalma Fogaça será
com Sperafico no domingo

O piloto Djalma Fogaça 
tem promovido uma série 
de lives em seu Instragam 
neste período de quaren-
tena em função da pande-
mia do coronavírus. Sem 
corridas, as lives são a forma 
mais eficiente de movimen-
tar aqueles que gostam de 
automobilismo.

A live de Djalma Fogaça 
do próximo domingo (17) será 
com o ex-piloto Milton Spera-
fico. Será a partir das 19 horas 
e poderá ser acompanhada 
pelo endereço @djalmafo-
gaça72. Será um bate-papo 
sobre o presente e o passado 
do automobilismo brasileiro.

Fogaça e Sperafico se 
conheceram em 1985, quando 
estrearam no Campeonato 
Brasileiro de Fórmula Ford. 
Eles dividiram as primeiras filas 
dos grid da categoria até 1987. 
Mesmo adversários nas pistas 
em três temporadas, os dois se 
tornaram amigos, amizade que 
dura até os dias atuais. 

Dos mais experientes pilotos 
em atividade, Djalma Fogaça 
conquistou títulos no Paulista 
de Kart, foi o campeão bra-
sileiro de Fórmula Ford em 
1988 e da Fórmula Chevro-
let em 1992. Foi o vencedor da 
única prova da Stock Car dispu-
tada no oval do Rio de Janeiro, 
em 1996. Estreou na Fórmula 

Truck em 1997 e atualmente 
disputa a Copa Truck. 

Milton Sperafico iniciou 
sua carreira em 1975, na 
Motovelocidade, no Autó-
dromo de Cascavel e em 
Curitiba. Participou de pro-
vas da Motovelocidade até 
1979, conquistando o título 
de Campeão Regional nas 
categorias 50 e 125 cilindra-
das. De 1980 a 1982 com-
petiu no kart, participando 
de provas nos Campeona-
tos Paranaense e Paulista. 
Ainda em 1982 iniciou no 
automobilismo, participando 
do Campeonato Paranaense 
de Velocidade, na Divisão 3, 
ficando em terceiro lugar. 
Em 1983 sagrou-se campeão 
paranaense da Divisão 3; 
em 1984 foi campeão Para-
naense da Hot Car, categoria 
que substituiu a Divisão 3 no 

Estado. Em 1985 estreou no 
Brasileiro de Fórmula Ford, 
ganhando a quinta etapa da 
temporada no Rio de Janeiro, 
recebendo o troféu das mãos 
do saudoso Ayrton Senna. 
Em 1990 e 1991, disputou os 
Campeonatos Paranaense e 
Gaúcho de Fórmula Ford. Na 
temporada de 1992, passou a 
competir nos Campeonato 
Brasileiro e Sul-Americano 
de Fórmula-3 e, em 1993, 

sagrou-se campeão dos Cam-
peonatos Brasileiro e Sul-A-
mericano de Fórmula 3 “B”.

Como d i r igente  do 
Esporte a Motor, Milton 
Sperafico atuou como presi-
dente do Automóvel Clube 
de Toledo por vários anos; 
foi vice-presidente da Fede-
ração Paranaense de Auto-
mobilismo; e também vice-
-presidente da Confederação 
Brasileira de Automobilismo. 

Milton Sperafico, 45 anos de automobilismo como piloto e 
dirigente

BISPO NETO  ORLEI SILVA

Djalma Fogaça, um dos mais experientes pilotos em atividade
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Giro PolíticoGiro Político
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Em uma escola de governo 
com público seleto, o prefeito 
Leonaldo Paranhos falou sobre 
algumas importantes obras 
para Cascavel, como o projeto 
do novo Trevo Cataratas, as 
alças de acesso do viaduto 
Olindo Periolo e a duplicação 
da BR-277.

Segundo ele, essas obras 
consolidam demandas que são 
aguardadas há mais de 25 
anos: “Essas obras não con-
templam somente Cascavel, 
mas são obras regionais. Nós 
temos 45 mil veículos que pas-
sam principalmente pelo Trevo 
Cataratas, nosso maior corre-
dor. É uma obra emblemática 
para toda a região”.

TREVO CATARATAS
As obras do Trevo Cata-

ratas fazem parte do acordo 
de leniência firmado pelo 
Ministério Público Federal, 
pelo governo do Paraná e pela 
concessionária Ecocataratas. 
De acordo com Sílvio Caldas, 
diretor-superintendente da 
concessionária, o projeto exe-
cutivo deve ser concluído até 2 
de julho e, a partir daí, a obra 
deve ter início em até 90 dias, 
ou seja, início de outubro. A 
expectativa é concluir a obra 
em até dois anos.

O projeto foi elaborado 
buscando reduzir os impac-
tos aos usuários das rodo-
vias que passam pelo trevo, 
já que pelo local chegam a 
transitar diariamente 45 mil 
veículos. A movimentação, 
durante as obras, vai acon-
tecer como um anel viário. 
“Todo o projeto foi pensado 
e elaborado de maneira que 
possamos executar essa 
obra com todas essas difi-
culdades, mas com o devido 
convívio com o fluxo atual. 
Não tem como tirar o fluxo 
daquele ponto. Nós vamos 
precisar conviver com isso, 
então nós estamos elabo-
rando um projeto de desvio, 
de forma com que não tenha-
mos mais os semáforos, isso 
já permite que todo o fluxo 
aconteça de forma contínua, 

Burburinho
A pressão sobre o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) para que 

se declare candidato à reeleição parece intensa. Paranhos 
desconversa, dizendo que agora está focado no combate à covid-19. 
Tudo indica que ele é candidatíssimo e, quem duvida, é só acessar 
suas redes sociais. Agora, falar escancaradamente que é candidato 

chega a ser no mínimo deselegante ante os problemas que a 
sociedade vem enfrentando. Aliás, Paranhos já disse, em outras 

oportunidades, que “não trabalha sob pressão”.

Crise
Diagnóstico da crise apresentado pelo “Programa de Retomada 
Econômica, Cascavel Avança” revelou que o comércio foi o setor 

mais afetado pela pandemia de covid-19 na cidade. O estudo 
apontou que o setor de bares e restaurantes foi o mais afetado, 
mas também apontou que, nos últimos dez anos, foi o que mais 

evoluiu em Cascavel, com crescimento de 145%.

No embalo
Em um cenário totalmente 
atípico, sem pesquisas pré-
eleitorais, e até mesmo com 
dúvida se as eleições serão dia 
4 de outubro, alguns nomes 
continuam com seus nomes 
no páreo. Edgar Bueno (Pros), 
Marcio Pacheco (PDT), Juarez 
Berté (DEM), Evandro Roman 
(Patriota), Paulo Porto (PT), 
Major Arsênio (PRTB), Nelsinho 
Padovani (PTB), Coronel Lee 
(PSL), Carlos Moraes (Avante) 
e Professor Marcos Vinícius 
(PSB) são, até agora, os citados 
nas rodas de conversas, 
ou melhor, nos grupos de 
Whatsapp. 

Convenções digitais
Diante da pandemia 
de coronavírus, muito 
provavelmente os partidos 
terão de fazer as convenções 
partidárias de forma on-line. 
São essas convenções 
que oficializam quem será 
candidato e quem vai com 
quem. Embora o adiamento 
das eleições seja discutido, o 
TSE não alterou o calendário 
até agora e as convenções 
devem ocorrer de 20 de julho a 
5 de agosto. 

Sessão virtual
A Comissão de Justiça e 
Redação da Câmara deu 
parecer favorável ao projeto 

de resolução que cria a 
possibilidade de realização de 
sessões virtuais no Legislativo 
de Cascavel “em virtude 
de situação excepcional de 
emergência”. Com o parecer 
favorável, a proposição está 
pronta para ser incluída em 
pauta para votação.

 
Muitas opções 
O aumento no numero de 
vereadores de três para sete 
fez do PSC o partido com 
maior representatividade na 
Câmara de Cascavel, e vem com 
chapa completa e forte para a 
disputa das eleições municipais. 
Enquanto isso, nas sessões 
da Câmara, a bancada tenta 
se entender, com vereadores 
tendo posições divergentes em 
alguns assuntos.

Socorro
Indicação do vereador Jorge 
Bocasanta (Patriota), pede que 
a prefeitura isente ou conceda 
desconto de pelo menos 25% 
dos impostos municipais, 
como IPTU, lixo e alvará, a 
pequenas, micros e médias 
empresas. O vereador sugere 
que a prefeitura mande, em 
caráter de urgência, um projeto 
para aprovação da Câmara 
garantindo o socorro aos 
pequenos empresários, mas, 
com a queda na arrecadação, a 
ideia não deve vingar.

Escola de governo detalha 
obras de infraestrutura 

PREFEITO Paranhos: “Obras são 
resultados de esforços de todos os 
segmentos da sociedade”
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com certa lentidão, mas vai 
acontecer de uma forma con-
tínua”, explica Caldas.

OLINDO PERIOLO
No evento, também foi apre-

sentado o projeto de conclusão 
do viaduto Olindo Periolo, ligando 
os Bairros Pacaembu e Cascavel 
Velho. O viaduto foi inaugurado 
em 2017, mas o projeto origi-
nal não previu alças de acesso 
para a BR-277. Agora, as alças 
serão construídas, um inves-
timento de aproximadamente 
R$ 20 milhões.

DUPLICAÇÃO
A duplicação de 5,8 qui-

lômetros da BR-277 entre o 
posto da PRF (Polícia Rodoviá-
ria Federal) e o trevo de acesso 
ao Distrito de São João do 
Oeste foi detalhada por Mar-
celo Zamarian, da empresa 
Zocco Engenharia, responsável 
pela elaboração do projeto que 
foi custeado pela Acic. 

O projeto inicial prevê inves-
timentos de R$ 86 milhões, 
mas foram inseridos sete qui-
lômetros de marginais e ramos 
de acesso, totalizando 13,5 
quilômetros de obras. 

O prefeito Paranhos lem-
brou que são aproximada-
mente R$ 20 milhões de 
investimentos no conjunto de 
obras e que irão gerar mais 
de 500 empregos. “Essas 
obras são resultados de 
esforços de todos os segmen-
tos da sociedade”. 
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A Secretaria da Saúde de Cas-
cavel e o Consamu, com apoio do 
governo do Estado, colocará em 
funcionamento na próxima semana 
dez leitos de UTI, o que marca o 
início das operações do Hospital 
de Retaguarda Allan Brame Pinho, 
no antigo Hospital Santa Catarina, 
no Bairro São Cristóvão.

A inauguração estava prevista para 
hoje (13), e foi reagendada para a pró-
xima segunda-feira (18) em virtude do 
atraso de alguns fornecedores.

De acordo com o secretário de 
Saúde, Thiago Daross Stefanello, 

Hospital de Retaguarda entra em 
funcionamento na segunda-feira

os principais equipamentos, como 
respiradores, monitores, camas, car-
rinhos de emergência, aparelho de 
ultrassom e hemodiálise, já estão 
instalados. Profissionais de saúde já 
foram contratados e treinados.

“Estamos finalizando pequenos 
detalhes como instalação de pias, 
identidade visual, alguns medicamen-
tos que precisam chegar, mas poucos 
itens que estarão todos sanados até 
o fim desta semana”, explica Thiago. 

OBRAS ATRASADAS
A aber tura do Hospital de 

Retaguarda era esperada para o 
fim deste semestre, contudo, o 
atraso nas obras de readequação 
da UPA Brasília complicou o crono-
grama. A estrutura da UPA funciona 
no prédio do antigo Hospital Santa 
Catarina desde o ano passado.

Previstas para estarem prontas 
em janeiro, as obras foram adiadas 
para março e agora a nova previsão 
é fim do mês. Após a conclusão, a 
estrutura da UPA sai do prédio onde 
será o hospital, que então passará 
por reforma. A estimativa é de que 
essa obra demandará dois meses.  
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“Se não fosse o posto de vaci-
nação aqui, eu dificilmente iria me 
vacinar. A gente está sempre na 
estrada, não tem como ficar parando 
para cuidar da saúde”. A declaração 
do caminhoneiro Dalmir Dalssante 
reflete a rotina desses profissionais 
e representa a importância de ter 
um posto de vacinação na rodovia, 
pois eles estão sempre em trânsito 
e, mesmo sendo grupo prioritário 
da Campanha de Vacinação Contra 
a Gripe, não conseguem ir até os 
locais de vacinação dentro da cidade 
justamente por conta do trabalho.

E foi exatamente pensando nessa 
situação que a Secretaria de Saúde 
de Cascavel se mobilizou para levar 
as doses da vacina contra a gripe até 
eles. Para isso, o Comboio da Saúde 
se tornou um ponto de vacinação, às 
margens da BR-277, ontem (12), e 
vacinou quase 500 pessoas.

O Comboio da Saúde prestou 
todo o auxílio às equipes da saúde, 
visto que o local conta com espaço 
adequado para o armazenamento da 
vacina. A unidade móvel foi essen-
cial para dar suporte aos servidores 
no atendimento. “Essa iniciativa foi 
ótima. Facilitou muito a vida de nós, 
caminhoneiros, que estamos sempre 

Comboio da Saúde vacina 
caminhoneiros contra a gripe

viajando. Agora já me sinto protegido 
da gripe”, disse o caminhoneiro Geni-
valdo Marques da Silva, que estava 
retornando a Cascavel.

NOVA AÇÃO
Haverá uma segunda etapa desta 

ação na quinta-feira (14), das 9h às 
16h, no local onde o ônibus está 
estacionado: Posto Rosário II, KM 
584 da BR-277 que atenderá aos 
caminhoneiros que trafegam na 
BR-277 sentido Curitiba-Cascavel. 

Já o SAU (Serviço de Atendi-
mento ao Usuário) da Ecocataratas, 
próximo ao posto da PRF (Polícia 
Rodoviária Federal), também conta 

com uma equipe de saúde para a 
vacinação dos que viajam sentido 
Cascavel-Curitiba. 

Para ter acesso à vacina, os pro-
fissionais deverão apresentar a CNH 
(Carteira Nacional de Habilitação) na 
categoria C, D ou E ou crachá funcional.

Os caminhoneiros também rece-
bem kits de higiene, com álcool gel 
e máscara, para garantir a proteção 
durante as viagens, e um kit de lanche.

A vacinação ocorre sempre res-
peitando todas as questões sani-
tárias por conta da pandemia de 
coronavírus (covid-19), como distan-
ciamento, higienização e também a 
utilização de máscaras. 

S
E
C

O
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Com 4,4 mil casos de dengue,
Cascavel aguarda fumacê

Assim como boa par te do 
Paraná, Cascavel também se 
encontra em epidemia de dengue. 
E os números continuam cres-
cendo. O último boletim divulgado 
ontem (12) diz que são 4.398 os 
casos confirmados, e outros 1.937 
exames aguardam resposta. No 
total, houve 8.429 notificações. 
Tendo como base a semana pas-
sada, Cascavel teve a média de 
198 casos notificados por dia e 
112 confirmados.

Os bairros mais afetados são 
Interlagos, Brazmadeira, Cascavel 
Velho, Centro e Brasília, respectiva-
mente, com 526 casos, 354, 236, 
204 e 189 registros da doença.

O Município não tem poupado 
esforços no combate à dengue. No 
primeiro quadrimestre de 2020, já 
foram realizadas aproximadamente 
10 mil inspeções em terrenos baldios 
e quase 137 mil visitas domiciliares.

A diretora de Vigilância em 
Saúde, Beatriz Tambosi, reforça 
que a dengue precisa, de fato, de 
uma mobilização de toda a socie-
dade, tanto do poder público como 
da população. 

Os agentes de Endemias rea-
lizam diariamente inspeções pela 
cidade, mas o próprio morador tem 
a responsabilidade de vistoriar o 
seu quintal. “O morador pode ser 
o próprio agente de Endemias da 
sua casa: faça check list semanal 
com os locais que precisam ser 

CALL CENTER – SINTOMAS DE DENGUE
Tem sintomas de dengue? Acione o Call Center pelo telefone 3096-9090 e digite a opção 

número 3. O ramal é destinado para orientações em relação aos sintomas da dengue. 
As queixas frequentes 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. Em situações mais graves, os cascavelenses podem ir direto a uma UPA 
(Unidade de Pronto-Atendimento).

Faça a sua parte
Somente uma mobilização da 
comunidade fará a diferença nessa 
guerra contra o mosquito Aedes 
aegypti. Não deixe acumular água 
parada, inclusive suja.
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-condicio-
nado, lixeiro sem tampa e sem 
furo embaixo, piscinas de plástico, 
cisternas, caixas de gorduras e 
plantas aquáticas, pequenos obje-
tos nos quintais; como tampas de 
garrafas, copos plásticos e brinque-
dos infantis. 

vistoriados e elimine criadouros”.
Para denúncias, os cascavelen-

ses podem acionar a Ouvidoria do 
Município pelo 156 ou pelo tele-
fone 3902-1343, na Divisão de 
Vigilância de Saúde Ambiental.

FUMACÊ
Uma das armas contra o avanço 

da dengue é o fumacê, muito usado 
em anos anteriores mas que desde 
o ano passado vem sendo feito a 
conta-gotas devido à falta de inse-
ticida. E segue precário.

Em razão do cenário pandêmico, 
o Município de Cascavel solicitou 
o fumacê para a 10ª Regional de 
Saúde. O pedido já foi encaminhado 
para a Secretaria Estadual de Saúde 
e, de acordo com informações 
extraoficiais, a autorização já foi 
concedida. Contudo, o Estado ainda 
não tem disponíveis os insumos e os 
veículos para encaminhar à cidade. 

O equipamento, que dissemina 
o inseticida por meio de um veículo, 
foi solicitado para 28 localidades 
de Cascavel. O objetivo é usá-lo nas 
regiões norte, sul e oeste da cidade, 
as mais infestadas pela dengue.

MORTES
Em Cascavel, já são três óbitos 

confirmados pela doença. As víti-
mas foram um jovem de 21 anos, 
uma senhora de 60 anos e um 
homem de 81 anos. Além disso, a 
Vigilância Epidemiológica investiga 

três mortes suspeitas por dengue. 
Em todos os casos os pacientes 
tinham sinais alarme e também 
comorbidades. Os casos são duas 
mulheres de 66 anos e um homem 
de 65 anos. Para todos os casos 
foram encaminhados exames para 
o Lacen (Laboratório Central do 
Estado do Paraná), em Curitiba.

SECOM
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Estado nega volta
Apesar dos planos e da vontade 
de reabrir as escolas, a volta das 
aulas não deve ser tão fácil. A Seed 
afirma que o decreto estadual que 
suspende as atividades escolares 
continua em vigor e que vale para 
todos os municípios, inclusive 
Cascavel. Qualquer mudança deverá 
ocorrer por meio de novo decreto, 
ainda sem data prevista. 
A secretaria esclareceu ainda que 
não houve a discussão da proposta 
do Sinepe e que não há previsão de 
modificação.
Na semana passada, o governador 
Ratinho Junior já havia rejeitado a 
possibilidade de as aulas voltarem 
agora. Ele disse que apenas no 
segundo semestre, provavelmente 
em agosto. 

COE discute hoje sobre 
aulas da rede particular

EM CASCAVEL, aulas estão suspensas desde 20 
de março 

O COE (Centro de Operações de 
Emergência) de Cascavel tem na 
pauta da reunião desta quarta-feira 
(13) os pedidos feitos pelo Sinepe 
(Sindicato das Escolas Particula-
res) para a retomada das ativida-
des práticas nas instituições de 
ensino superior e a volta gradual 
das aulas nas escolas privadas. 

Na mão, os integrantes do grupo 
terão a proposta já elaborada pelo 
sindicato, com possibilidades práticas 
para garantir a segurança dos alunos.

“Nós apresentamos o pedido 
de retomada das atividades prá-
ticas nas universidades porque, 
na situação em que Cascavel se 
encontra em relação ao número 
de casos de covid-19, é possível a 
retomada das atividades práticas 
que não são possíveis de serem 
realizadas remotamente. Apresen-
tamos todo o plano para garantir a 
segurança dos alunos, como tur-
mas reduzidas, distanciamento, 
uso de equipamentos de proteção, 
higienização da instituição e todas 
as medidas necessárias para que 
os alunos possam realizar as aulas 
práticas e com segurança. Acredita-
mos que o entendimento do Muni-
cípio seja pela liberação, pois é 
uma forma de garantir a formação 

O que diz o Município
Na segunda-feira (11), em entrevista ao EPC, da Catve, o prefeito Leonaldo Para-
nhos afirmou que existe a possibilidade da volta das aulas na próxima semana, 

e que a rede municipal poderá voltar em junho, conforme estiverem os casos de 
covid-19 na cidade no dia 20 de maio. 

A reportagem não conseguiu contato com o chefe do Executivo, que viajou a Curi-
tiba, mas a assessoria de comunicação do Município informou que a retomada 
depende da avaliação e das propostas das subcomissões do COE, que se reunir 
nesta quarta-feira.  Caso haja entendimento positivo para a retomada, um novo 

decreto que libera as atividades deve ser publicado no fim da semana. 
Sobre a rede municipal, a secretária Marcia Baldini deve se pronunciar em cole-

tiva de imprensa nesta quinta-feira (14). 

completa dos alunos, uma vez 
que a prática geralmente conta na 
grade dos anos finais”, explica o 
presidente do Sinepe - Regional 
Oeste, Gelson Luiz Uecker. 

O líder sindical também apresen-
tou ao prefeito Leonaldo Paranhos o 
plano de retomada gradual das ati-
vidades das escolas privadas, que 
havia sido protocolado na última 
semana na Seed (Secretaria de 
Estado de Educação e Esportes). 
“A nossa preocupação é com as 
crianças cujos pais continuam ou 
retornaram ao trabalho. Também 
com base na situação dos casos 
no Município e oferecendo todas as 
medidas de proteção, acreditamos 
que essa volta é possível neste 
momento, de forma gradual, com 
turmas reduzidas e sem obrigar os 
alunos a retornarem. O foco serão os 
que não têm onde ficar enquanto os 
pais trabalham”, acrescenta Gelson. 

Ele garante que as escolas já 
prepararam a estrutura para esse 
retono, com as devidas adaptações 
e que, caso haja autorização muni-
cipal, no prazo de uma semana os 
alunos já podem retornar. “As insti-
tuições já estão nesse movimento 
de preparação. Então, nós acredita-
mos que esse retorno é possível e, 

mesmo que em duas semanas seja 
necessário fechar novamente, o que 
já foi realizado nas escolas perma-
nece para a nova reabertura”.
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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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Acesse nosso grupo 
no whatsApp

Receba as 
notícias em 
primeira mão 
direto no 
seu celular

FIQUE BEM INFORMADO

A Prefeitura de Cascavel ainda 
não recebeu a notificação da deci-
são judicial que determinou o paga-
mento de R$ 2,3 milhões às empre-
sas que fazem o transporte público 
no Município. A decisão em segunda 
instância, da desembargadora Astrid 
Maranhão de Carvalho Ruthes, foi 
publicada ainda na última quinta-feira 
(7). Ela determinou que o pagamento 
deve ser feito em 48 horas após a 
notificação e, caso não seja, fica 
estipulada multa de R$ 5 mil por dia. 

O Município já adiantou que pre-
tende recorrer da decisão assim que 
for oficialmente notificado. 

O valor é referente ao subsídio 
emergencial às empresas respon-
sáveis pelo transporte público em 
razão da diminuição no número de 

passageiros durante o período em 
que o comércio foi fechado e diver-
sas atividades ficaram suspensas, 
como medida de enfrentamento ao 
novo coronavírus. 

A desembargadora afirma que 
as medidas provocaram uma redu-
ção de 90% na demanda de pas-
sageiros, o que causou prejuízo às 
empresas e, por isso, a prefeitura 
deve repassar o valor de R$ 2,3 
milhões às empresas, que alegam 
impossibilidade de continuar ope-
rando diante do prejuízo. 

Ela ainda cita que “há risco 
iminente de colapso no sistema 
de transporte público no Municí-
pio de Cascavel”.

A receita das empresas é a venda 
das passagens.

IMPASSE 
A administração municipal afirma 

que solicitou às empresas planilhas 
que demonstrassem o prejuízo para 
que um auxílio pudesse ser discu-
tido. Mas que não concedeu admi-
nistrativamente a ajuda porque as 
empresas não apresentaram com-
provantes dos valores pleiteados.

Já as empresas que prestam o 
serviço, Pioneira e Capital do Oeste, 
afirmam que os documentos solicita-
dos foram apresentados nas datas 
previstas, mas que, sem evolução 
na negociação, buscaram a Justiça, 
pois, com o prejuízo, não tem como 
continuar operando. 

Elas informam que continuam à dis-
posição para negociação e esperam que 
tudo seja resolvido o quanto antes. 

Município aguarda notificação
sobre pagamento de R$ 2,3 mi
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Com a menor taxa de isolamento 
social desde o início das restrições, 
dia 20 de março, com 34% nessa 
terça-feira (12), o município de Cas-
cavel chega a 102 confirmações de 
covid-19, além de 22 casos suspei-
tos ainda em investigação. 

Do total de confirmações, 91 
pacientes já estão recuperados, 
quatro permanecem em isolamento 
domiciliar e dois estão internados na 
UTI (Unidade de Terapia Intensiva). 
Cinco morreram. 

Dos casos confirmados, 52,5% 
são do sexo masculino.

Dos 22 casos investigados da 
doença, um paciente já veio a óbito, 
12 estão internados em enfermaria, 
dois em UTI e sete estão em isola-
mento domiciliar. 

OCUPAÇÃO DE LEITOS
A taxa de ocupação de leitos des-

tinados ao tratamento da covid-19 é 

Com 34% de isolamento, 
Cascavel passa os 100 casos

o novo critério utilizado pelos órgãos 
competentes para nortear medidas 
de contingenciamento no Município. 

Nessa terça-feira (12), a taxa 
de ocupação de UTI na macror-
região oeste era de 16,9% e de 
enfermaria, 16%. 

Segundo o secretário de Saúde 
de Cascavel, Thiago Stefanello, o 
alerta de preocupação se acende 

quando a taxa chega a 50%. Quando 
alcança os 70% é o momento de 
abrir novos leitos, que, no caso do 
Município, a possibilidade é ativar o 
Hospital de Campanha. 

Nesta quarta-feira (13), em reu-
nião do COE (Centro de Operações 
Emergenciais), serão apresentadas 
as novas matrizes de caracterização 
do risco de saúde para Cascavel. 
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 Em uma proposta diferente neste 
ano, trazendo a campanha Maio 
Amarelo para as redes sociais, a 
Prefeitura de Cascavel tenta alertar 
motoristas sobre as principais infra-
ções que colocam em risco a vida de 
todos no trânsito. 

Nesta semana, a proposta é dis-
cutir os riscos de associar o uso do 
celular enquanto se dirige. 

Em Cascavel, no primeiro quadri-
mestre deste ano, mesmo com sig-
nificativa redução no movimento nas 
ruas em função das medidas de con-
tenção à pandemia de coronavírus, 
1.849 condutores foram autuados 
usando o celular ao volante, colo-
cando a infração na liderança no 
período de janeiro a abril. No mesmo 
período do ano passado, foram fla-
grados 2.231 condutores com celu-
lar no trânsito, que, embora elevado, 
era o segundo do ranking das multas 
mais cometidas em Cascavel.

No primeiro quadrimestre de 
2019, a “conversão proibida” esteve 
no topo das infrações mais cometi-
das. O que se explica pela mudança 
nas principais avenidas da cidade, 

MAIO AMARELO

2.270 2.231 2.047

546 342 227

Principais infrações 2019

1.849

1.263 1.214

343 244 158

Principais infrações 2020

Uso de celular ao volante 
lidera infrações no trânsito

que perderam os retornos e a traves-
sia passou a ser feita por looping de 
quadra. Empatada em terceiro lugar, 
nos dois anos, está a falta do uso 
de cinto de segurança.

ABUSOS CONTINUAM
Apesar do menor número de veí-

culos circulando, segundo o encarre-
gado do setor de operações de trân-
sito da Cettrans/Transitar, Giovane 
Elias Rogitski, os abusos continuam.

“As pessoas estão preocupadas 
em evitar o contágio pelo vírus, con-
tudo, insistem nos mesmos erros 
que matam no trânsito. O celular 
é uma arma perigosa de distração. 
Mesmo com ferramentas modernas 
para viva voz, a concentração é redu-
zida; ainda assim, muitos não se 
contentam com isso. É comum fla-
grar motoristas dirigindo e teclando 
mensagem de texto, o que é extre-
mamente perigoso, pois o envio 
de mensagens é capaz de retardar 
o período de reação do condutor 
em até 35%, o que está acima da 
demora provocada pelo álcool, que 
é 12%”, explica Giovane.

Segundo ele, o tempo que leva para 
digitar dois algarismos no celular equi-
vale a dois segundos. Isso significa que, 
num imprevisto, não haverá possibili-
dade de frear e evitar o risco. “Nada 
deve ser mais urgente e importante 
do que preservar a vida enquanto se 
está dirigindo”, enfatiza Giovane, refor-
çando a mensagem deste ano do Maio 
Amarelo: “Perceba o Risco. Proteja a 
Vida!”, cujas ações presenciais serão 
realizadas em setembro.

O QUE NÃO PODE
De acordo com o inciso VI do CTB 

(Código de Trânsito Brasileiro), dirigir 
o veículo “utilizando-se de fones nos 
ouvidos conectados a aparelhagem 
sonora ou de telefone celular” carac-
teriza infração média. Já o parágrafo 
único prevê como infração gravíssima 
no caso do condutor estar segurando 
ou manuseando o aparelho celular. 
O valor da multa é de R$ 293,47, 
além de somar sete pontos na CNH 
(Carteira Nacional de Habilitação). O 
CTB permite a multa sem abordagem 
do motorista, apenas com anotação 
da placa do veículo. 

2.270 2.231 2.047

546 342 227

Principais infrações 2019

1.849

1.263 1.214

343 244 158

Principais infrações 2020

PRINCIPAIS INFRAÇÕES EM CASCAVEL (JANEIRO A ABRIL)
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 Deixar o celular em casa, aca-
bar a bateria do telefone sem car-
regador, ter de desligar o aparelho 
para uma reunião... isso te inco-
moda? Cuidado! Você pode ser 
nomofóbico.

A nomofobia é a obsessão pela 
conexão. Trata-se do medo - pratica-
mente pavor - de ficar desconectado 
do celular ou de outras tecnologias 
(como computadores e videogames) 
por algum tempo. Quanto maior a 
dependência digital, maior a fobia 
que, no trânsito, pode ser fatal.

A doutora em análise do com-
portamento humano e psicóloga 
Caroline Buosi Velasco participou 
ontem (12) da campanha Maio 
Amarelo Digital em Cascavel. Ela 
alerta para o risco de se associar 
celular e direção e sobre a neces-
sidade que leva o indivíduo a veri-
ficar mensagens, conferir as redes 
sociais, atender chamadas, além 
de checar todo sinal de aplicativo 
mesmo enquanto dirige.

“O que está acontecendo com 
as pessoas? O que controla tanto 
o compor tamento, a ponto de 
não se conseguir evitar o acesso 
ao dispositivo? É extremamente 
importante se fazer essa pergunta 
e uma autoanálise do quanto esta-
mos dependentes, pois nota-se um 
aumento no número de pessoas 
que se envolvem em acidentes, 

Dependência digital X doenças
A facilidade de comunicação trouxe benefícios para o ser humano, mas também 
consequências negativas. Além dos riscos que o uso do celular no trânsito repre-

senta à vida, a dependência digital cria outros problemas, como a insônia e a 
ansiedade, por isso a importância de se detectar e lutar contra o vício, que é fruto 

das mudanças e avanços tecnológicos na sociedade.
“É preciso colocar um propósito pessoal de desligar e guardar o aparelho durante 
a direção para evitar os riscos no trânsito e evitar a tentação de atender e confe-
rir mensagens até chegar em segurança ao destino para não provocar acidentes 
e não levar multas. No dia a dia, é importante estabelecer momentos longe do 

aparelho a fim de não desenvolver dependência e o medo irracional de ficar sem 
celular ou aparelhos eletrônicos em geral”, conclui Caroline Buosi Velasco.

Nomofobia pode ser fatal no 
trânsito; você é nomofóbico?

MAIO AMARELO

muitas vezes por falta de atenção 
no trânsito”, questiona Caroline.

Segundo ela, pesquisas recentes 
do comportamento atribuem à obses-
são pela conexão a necessidade 
de verificar o celular o tempo todo, 
mesmo enquanto está dirigindo, o 
que, além de ilegal, é extremamente 
perigoso, pois pode acarretar con-
sequências graves para o cidadão e 
para a vida de terceiros. “Isso afeta 
principalmente pessoas mais jovens, 
contudo, ninguém está livre de desen-
volver a fobia, que pode ser observada 
em todas as idades”.

 DIVULGAÇÃO 

Referência 
no trânsito
Caroline enfatiza que principalmente 
os adultos jovens que dirigem na 
frente de crianças e de adolescen-
tes devem redobrar os cuidados no 
trânsito. “Quando estamos nos com-
portando na frente de pessoas em 
fase de formação, temos a responsa-
bilidade de ensinar conceitos; além 
disso, ao colocar a nossa vida em 
risco, estamos também ameaçando a 
vida deles e dos demais usuários da 
via”, alerta a psicóloga.

FOBIA pode ser fatal no trânsito

Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
11 
01 
02 
12

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
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Planeta Perído de retrogradação
Plutão retrógrado De 25 de abril a 04 de outubro
Saturno retrógrado De 11 de maio a 29 de setembro
Vênus retrógrado De 13 de maio a 24 de junho
Júpiter retrógrado De 15 de maio a 13 de setembro
Mercúrio retrógrado De 18 de junho a 11 de julho
Netuno retrógrado De 23 de junho a 28 de novembro

Seis planetas retrógrados 
vão influenciar maio e junho 
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Você já deve ter ouvido a respeito de esse 
planeta ou aquele retrógrado. Agora, imagine um 
período em que seis planetas entram nesse movi-
mento, especialmente enquanto o mundo vive sob 
uma pandemia.

Apesar do conceito de retrógrado significar 
retroagir, voltar, recuar, a órbita dos planetas não 
muda o sentido. O que ocorre, na verdade, é que 
o seu posicionamento em relação à Terra durante 
tais períodos faz com que os vejamos como se 
estivéssemos “andando para trás” na vida. E, 
como a Astrologia trata da interpretação dos even-
tos conforme nós os vemos desde a Terra, o movi-
mento retrógrado dos planetas costuma influen-
ciar os aspectos psicológicos que tais planetas 
representam.

De 13 de maio a 24 de junho, Vênus estará 
retrógrado: isso significa que para todos os signos, 
mas especialmente para geminianos, virginianos, 
sagitarianos e piscianos, o momento é de revisão,

de olhar para dentro e olhar para trás no que se 
refere a assuntos tratados por Vênus (especial-
mente amor e dinheiro).

Em 20 de maio, Vênus se encontrará com 
Netuno no céu, em movimento retrógrado. Cui-
dado para não retomar sonhos ou ilusões pas-
sadas em relação a relacionamentos ou dinheiro 
porque, se antes eles não tinham base para se 
concretizar, agora também não têm, mesmo que 
pareça que sim.

De 18 de junho a 11 de julho é tempo de Mercú-
rio retrógrado no céu. Aqui, as comunicações serão 
afetadas, especialmente para os nativos de Áries, 
Câncer, Libra e Capricórnio.

Quando Vênus e Mercúrio estiverem retró-
grados, podem reforçar o retorno de questões 
passadas e colorir nossas comunicações de 
emotividade que cria mais mal-entendidos do 
que esclarecimentos. Conselho: evite conversas 
impor tantes durante esse período e, se puder, 
adie a assinatura de contrato ou o estabeleci-
mento de acordos.

De 13 e 24 de junho, Júpiter e Plutão também 
estarão em conjunção no céu em Capricórnio, um 
dos signos que podem viver as tendências da 
retrogradação de Mercúrio de maneira mais forte, 
ambos também em movimento retrógrado. 

O combo Júpiter/Plutão acentua a ambição e o 
desejo de expansão e de poder, mas a retrograda-
ção sugere que um trabalho interno é necessário 
antes que possamos continuar crescendo ou expan-
dindo externamente.

Fonte: Personare 

Durante os meses de maio e junho de 2020, 
seis planetas entrarão em aparente movimento 

retrógrado no céu, veja quais e quando:
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Um grande plano está prestes a ser realizado, mas você 
vai ter que ter paciência para vencer. Você realmente 
precisa começar a cuidar mais do seu estilo de vida. Você 
não está dormindo o suficiente!

Touro 21/04 a 20/05
As conversas que você terá hoje serão muito agradáveis. 
Você vai desfrutar de cuidar dos outros e será recom-
pensado por isso. Não se jogue de cabeça em todas as 
tarefas gigantescas, controle seus impulsos.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Seu bom humor hoje será primordial, você se sentirá 
como um peixe na água. Você faz muito pelos outros e 
não o suficiente para você mesmo! Uma visita a um hotel 
seria uma pausa bem-vinda.

Câncer 21/06 a 21/07
Você está bem no meio da ação, o que é revigorante. 
Você ainda vai ter que fazer uma pausa eventualmente. 
Você não tem motivação para cuidar de si mesmo, uma 
tendência ao excesso pode ameaçar a sua saúde.

Leão 22/07 a 22/08
Você pode encontrar outros argumentos, seja você 
mesmo. Você precisa prestar atenção em seus níveis de 
energia. Tenha cuidado se tiver tarefas árduas para fazer 
e preste atenção para não fazer movimentos em falso.

Virgem 23/08 a 22/09
Outras pessoas vão ver que você está sendo mais sério 
do que o habitual, elas admiram isso. Você precisa beber 
mais água e mover o corpo para obter a sua energia de 
volta, isso vai ajudar a limpar sua mente também.

Libra 23/09 a 22/10
É muito bom ter boas ideias, mas você tem que concre-
tizá-las! Isso vai lhe trazer uma satisfação imensa. Você 
está nervoso e sua vulnerabilidade emocional vai torná-lo 
muito sensível. Você precisa de um descanso de verdade.

Escorpião 23/10 a 21/11
Falar com as pessoas próximas lhe trará paz. Você vai 
tratar o dia como uma oportunidade fabulosa e ele vai se 
transformar em uma. Não inicie tarefas grandes. Você 
deve recarregar suas baterias em primeiro lugar.

Sagitário 22/11 a 22/12
Você tem um senso de humor determinado e não será intimidado 
por ninguém. Você corre risco de parecer demasiado egocên-
trico. Você precisa relaxar e diminuir o ritmo de suas ideias.

Capricórnio 22/12 a 20/01
As mudanças que acontecem em torno de relacionamento serão 
positivas para o seu bem-estar interior - a amizade fortalece. 
Você precisa fazer algum exercício para trabalhar as articulações 
e os músculos! Reserve um tempo para você mesmo.

Aquário 21/01 a 19/02
Você precisa pensar muito bem antes de se lançar em qualquer 
coisa - e tente manter a calma para tomar a decisão certa. A sua 
vida está equilibrada em geral e você sabe separar os sonhos da 
realidade. O que está faltando é um pouco de exercício!

Peixes 20/02 a 20/03
A sorte está do seu lado para remover uma preocupação 
que você tem desde o mês passado. O ritmo atual está 
levando você fazer coisas demais. Você deve pensar em 
relaxar totalmente quando finalmente tiver chance.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 4

ASA
FUSELAGEM

PINACOTECA
TCANINOS

VARARETC
SAIRFACETA

DNCRFOR
MESTRECUCA

SOUTONO
ICZAEX
VIADAREI

VACILAARC
EALARVA

TRIPUDIAR
GLOBALOSA

Estrutura
de reves-
timento
do avião

Coletivo
de quadros

Passar de
um lado a

outro

Alugada
(a embar-

cação)

Superfície
de pedra
preciosa

Chefe de
cozinha
(pop.)

Recipien-
te para

servir chá
ou café

Cópia
válida de
um docu-

mento

Um dos
Três 

Porquinhos
(Lit. inf.)

(?)-book,
livro 

eletrônico
(Inform.)

Arruda e
alecrim

Hesita;
oscila 

Humilhar
os derro-

tados

Thiago La-
cerda: atuou
em "Orgulho 

e Paixão" 

Ingmar
Bergman,
cineasta

Fase do
inseto

Referente
a toda
a Terra

Sufixo
presente

em "sabo-
rosa"

Ainda, em
espanhol

Durex

Relativos
a cão 

Filtram o
sangue

Enxugar 

Puxar 
(a arma)

Concorda
em

Para, em
inglês

Joana d’(?),
heroína
Ladeira
(abrev.)

Esse
A estação
das folhas

secas

Profissional que 
oferece serviços para

enterros 
Sílaba de "longe"

Fenômeno
de reflexão 

sonora

Objeto 
requisitado
em bailes
à fantasia

Símbolo
cristão

Consoantes
de "caro"

A ti
(Gram.)
Resto de

um tronco

Deixar o
local 

A letra 
da mão

Ofertarei 
Bairro
boêmio
carioca

3/aún — for. 6/cícero — vacila. 9/tripudiar. 10/mestre-cuca.
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Na saúde e 
na economia. 

Manutenção da merenda escolar
• 230 mil famílias beneficiadas
• Importante refeição para 
  milhares de estudantes

Alimentação para caminhoneiros
• Distribuição de 55 mil kits com  
  comida e assistência médica
• 2 mil caminhoneiros por 
  dia no Porto de Paranaguá

Vale-alimentação para famílias
• Para compra de alimentos   
  em mercados da sua região
• 1 milhão de cestas para           
  ajuda emergencial

coronavirus.pr.gov.br

Apoio à agricultura familiar
• Compra de alimentos de 
  25 mil pequenos produtores
• Os produtos serão doados para
  as famílias mais vulneráveis

O Governo do Paraná trabalha para proteger todos.

O Programa Nota Paraná, da Secre-
taria de Estado da Fazenda, disponibili-
zou ontem cerca de R$ 17 milhões em 
créditos para consumidores que coloca-
ram o CPF nas notas fiscais de compras 
feitas em fevereiro e para entidades de 
assistência social sem fins lucrativos, 
que receberam doação de notas fiscais.

Um total de R$ 15 milhões fica 
disponível nas contas de 5,3 milhões 
de contribuintes, que podem fazer o 
resgate pedindo depósito em conta-
-corrente do valor a que têm direito ou 
deixar acumular para pagar o IPVA.

O valor restante, quase R$ 2 
milhões, é repassado para as entida-
des que receberam a doação de notas; 
neste mês, são 1.318 entidades, 
entre elas a Apae de Cascavel. “Esse 
recurso traz um reforço ao nosso caixa, 
especialmente agora, nestes tempos 

Apae de Cascavel recebe
recursos do Nota Paraná

COMO SE CADASTRAR 
Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.

br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data 
de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal. 

Para participar dos sorteios é preciso fazer adesão no site.
Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa 
para os sorteios mensais, independentemente do valor gasto nas compras. 

Depois, cada R$ 200 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade 
apenas para o sorteio do seu respectivo período.

difíceis”, diz o gerente-administrativo 
Nilson Luiz Pereira.

O hospital curitibano Pequeno Príncipe é 
o que vai receber o maior valor, R$ 45 mil, 
por ter recebido a doação de 111 mil notas. 
Desde o início do programa, em 2015, o 
hospital já recebeu R$ 2,7 milhões em 
créditos do programa Nota Paraná.

A coordenadora do programa 
no Estado, a auditora fiscal Marta 

Gambini, lembra que é com as notas 
de compras com CPF que o aplicativo 
Menor Preço Nota Paraná atualiza seus 
dados. Daí a importância de o contri-
buinte lembrar de colocar o número do 
CPF, além, é claro, de contribuir para a 
arrecadação correta do ICMS, o principal 
imposto que o governo conta para apli-
car em programas de saúde, segurança 
e educação, por exemplo. 
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