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Obras de novos refeitórios
avançam e prédios devem
ser entregues em julho
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Escolas privadas recebem
aval pra voltar dia 15;
Sesa diz que ainda não

PÁGINA

08

Dengue: apesar do frio,
casos já passam de 5,6
mil, com sete mortos

Remando contra o frio
CELSO DIAS

Após dois meses parados, canoístas olímpicos voltaram
ao Lago Municipal de Cascavel. As baixas temperaturas
não desanimaram os atletas, que se preparam para os
jogos de Tóquio, adiados para 2021.
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Órgãos se unem para contestar
aumento nas contas de água

Em uma nova ofensiva, Procon, OAB, Câmara e MP devem se unir para tentar solucionar
o aumento registrado nas contas de água em Cascavel nos últimos meses. Consumidores
denunciam alta de até 500% de um mês para outro. A Sanepar diz que divergência ocorreu
devido à falta de leitura, mas que os valores estão corretos.
l Pág. 3

02

‘‘

RADAR

‘‘

HOJE NEWS, 27 DE MAIO DE 2020

Opinião
s competições no segundo semestre, encerrando a temporada com o Brasileiro em dezembro
DIVULGAÇÃO

‘‘

Encare a realidade da forma correta

ndo tam- Em algum momento, todos nós vamos precisar desta mensagem.
todos sujeitos à dura realidade que nos cerca e é natural atraando tere-Estamos
vessarmos períodos difíceis, ter de lidar com problemas. Mas, veja, existe
o Mundialuma forma de conseguir controlar a sua mente e o seu corpo para superar
qualquer desafio, usando o que está dentro de você.
gui, além Independentemente da situação a qual você esteja vivendo, seja de dor,
perda, doença, ansiedade, medo, pânico, tristeza ou depressão,
ições pre-sofrimento,
são três as maneiras de você encarar essa condição: por meio da ação, da
dois anosacomodação ou da reação. No entanto, só uma delas pode fazer você vencer:
é quando você age. Não é se acomodando nem apenas reagindo.
a conso- A partir do momento em que você fica em um estado de passivipela acomodação, você passa a acreditar que não tem o poder de
Park e dadade
mudança. É comum, então, se entregar ao medo, à depressão, à tristeza,
no cenárioà baixa autoestima e à baixa autoconfiança.
Já quando você reage, entra no modo de reatividade em que você
nacional”,se rebela
contra tudo e todos, tenta encontrar um culpado, faz do próprio
o culpado e não assume as responsabilidades, você é levado a
a, proprie-mundo
outro caminho tóxico: o da raiva. Muitas enfermidades estão associadas
k.
a essa reatividade, por exemplo, e acabam aparecendo por resultado
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Ministro do STF
(Supremo Tribunal
Federal), Luiz
Roberto Barroso
assumiu na
segunda o cargo
de presidente do
TSE (Tribunal
Superior Eleitoral)

desse caminho trilhado.
A única forma, portanto, de conseguir derrubar quaisquer tipos dessas
limitações, é sendo proativo.
A proatividade é fruto do autoconhecimento e da conscientização.
Desde que você esteja consciente das circunstâncias que o envolve e
entende que as barreiras podem ser usadas para a sua evolução e para
o seu aperfeiçoamento, você começa a ter atitudes diferentes, pautadas
na aceitação e na serenidade. É importante utilizar essas oportunidades
como forma de crescimento. E, para isso, você tem que se questionar
constantemente: “o que essas limitações estão querendo me ensinar?”,
“o que eu tenhomax
que aprender
com isso?”, “como posso enfrentar as difi23
culdades para, de fato, conseguir chegar aonde eu quero, me transformar
min
5
na pessoa que eu sonho e conquistar tudo o que planejei?”
Tente entender por que você está nessa situação. Procure encontrar
uma forma de agir que te liberte de tudo o que há de errado no seu
momento atual. Diante dele, pare, medite e reflita sobre sua vida. Busque
as perguntas, as resoluções e as respostas de dentro de você, elas não
estão do lado de fora. Não espere por uma solução mágica, milagrosa ou
alguém que vá resolver seus problemas. Você mesmo pode e tem que
tomar partido de tudo. Você é quem vai à luta. E saiba que não adianta
se desesperar e se rebelar contra as adversidades. Você vai conquistar a
felicidademax
e achar22
a plenitude a partir domax
seu esforço.
22 Força para todos nós!
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Procon, Câmara, OAB e MP
se unem contra Sanepar

A guerra declarada
de vereadores contra a
Sanepar ganhou aliados
esta semana. Em reunião ontem com a coordenadora do Procon de
Cascavel, Danielle Magnabosco, ela sugeriu à
Comissão de Defesa do
Consumidor da Câmara
incluir a OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil) em
um trabalho conjunto para
questionar e exigir uma
solução da Sanepar para
as frequentes denúncias
de abuso na cobrança das
contas de água.
Ela esteve na Câmara
convidada pelos vereadores Celso Dal Molin (PL),
Rafael Brugnerotto (PL)
e Parra (MDB), membros
da comissão. Par ticiparam da reunião também
os vereadores Carlinhos
Oliveira e Policial Madril,
ambos do PSC.
Segundo Danielle,
haverá “mais efetividade”
se o Legislativo, o Ministério Público, o Procon e
a Comissão de Defesa do
Consumidor da OAB atuarem unidos: “Eu tenho
contato com vários Procons no Estado do Paraná
e em muitas cidades a
situação é igual: mesmas
reclamações de consumidores e as mesmas
respostas da empresa. O
Procon, sozinho, tem limites na sua atuação, mas,

se pudermos alinhar todos
esses órgãos, devemos ter
mais resultados”.
Ela disse ainda que
não basta resolver casos
pontuais de alguns consumidores: é preciso obrigar que a Sanepar corrija
sua prática em relação a
todos os usuários.
O presidente da comissão, vereador Celso Dal
Molin, aceitou a sugestão
e ainda pediu que Danielle
tome a frente e organize
uma reunião entre as entidades o quanto antes.
Contudo, ele pediu o
empenho do Procon em
casos específicos, urgentes e de pessoas que muitas vezes não têm condições de lutar sozinhas
pelos seus direitos.
“Estamos diante de
uma empresa cujo presidente, em vez de vir ver
o que está acontecendo,
foi à imprensa para nos
a m e a ç a r. I m a g i n e o
quanto o cidadão mais
simples não se sente
humilhado pela forma
como é tratado pela
Sanepar. Então nos tornamos a voz desse povo,
pois essa é a nossa função como vereador. E
estamos agora trazendo
essa situação ao Ministério Público e ao Procon,
com o apoio de todos os
vereadores desta Casa”,
disse Dal Molin.

As queixas

Já há alguns meses a Câmara tem investigado e denunciado
diversas práticas consideradas lesivas da Sanepar. A mais
recente trata de aumentos de até 500% nas contas de água
nos dois últimos meses, o que a companhia justifica que
aconteceu por ter feito uma média do consumo em um
período que não houve leitura, e garante que tem corrigido
falhas pontuais.
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Ficha suja não vai ter vez

Empresas que tiverem sócios condenados por prática de
atos de corrupção ou de improbidade administrativa não
poderão receber benefícios e incentivos fiscais da Prefeitura
de Cascavel. O projeto que foi aprovado por unanimidade
tem como objetivo impedir o que os vereadores chamam
de “mordomia” escondida em benefícios fiscais, como uma
forma de repassar recursos públicos a empresas que já
cometeram atos de corrupção contra a administração.

Mais receita

A crise causada pela
covid-19 implicou na
arrecadação municipal,
mas, em Cascavel, houve
aumento de R$ 10 milhões
no quadrimestre na
comparação com o mesmo
período de 2019. Apesar
de positivo, a frustração da
receita em relação
ao esperado foi de
R$ 27 milhões.

Sem tempo a perder
Uma discussão no mínimo
curiosa ontem à tarde na
Câmara de Cascavel. O
vereador Sidnei Mazutti
queria aprovar nota de
repúdio ao médico e
influenciador digital Ítalo
Marsili, que dispara um
monte de absurdos e
baboseiras em um de seus
vídeos, no qual diz que
vários profissionais não
trabalham, só enrolam,
e cita professores e
contadores. Mazutti foi
convencido a arquivar
a moção pelos colegas,
que gastaram cerca de 20
minutos para dizer que
“não valia perder tempo”
com isso.

Sem apoio

O vereador Serginho Ribeiro
alertou para a condição
alarmante de artistas, músicos,
promotores de eventos, e
outros do segmento, sem renda
nestes tempos em que estão
impossibilitados de trabalhar
e sem ajuda de lado nenhum,
inclusive público. Pior: sem
expectativa de quando o
cenário vai mudar.

Cadê o Frangão?

Em meio a alguns elogios a
deputados, Serginho reagiu
quando ouviu o nome de
Frangão. Lembrou que o
deputado federal raramente
é visto em Cascavel, cobrou
ações efetivas e disse que
“só dedão não adianta!”

Na disputa

O deputado federal Evandro
Roman (Patriota) confirma que
é pré-candidato à Prefeitura
de Cascavel, mesmo que os
ministros do TSE votem a favor
da perda do seu mandato na
Câmara. É que o tribunal já
iniciou julgamento do processo
no qual Roman é acusado de
infidelidade partidária. O voto
do relator (Edson Fachin) é pela
perda do mandato.

Lei das máscaras

O Estado jogou o abacaxi para os prefeitos. O decreto
que regulamenta a lei que tornou obrigatório o uso de
máscaras em todo o Paraná diz que cabe às vigilâncias
sanitárias municipais a fiscalização, mas não especifica
como serão aplicadas as multas previstas na lei.
Questionada a respeito, a Secretaria Estadual de Saúde
informou que caberá aos prefeitos definirem isso.
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Refeitórios Populares
serão entregues em julho

FOTOS: SECOM

Antes da pandemia do novo
coronavírus (covid-19), o Restaurante Popular de Cascavel servia
até 800 refeições por dia. A procura
era tanta pela comida saborosa e
com preço acessível que o projeto
foi ampliado. Desde fevereiro, dois
novos refeitórios começaram a ser
construídos no Município: um no
Bairro Cascavel Velho e outro no
Bairro Santa Cruz, respectivamente
nas regiões sul e oeste da cidade.
Apesar da pandemia, o cronograma da obra não foi comprometido. Já é possível ver a estrutura

Investimento

dos espaços nos terrenos que
antes estavam baldios. Conforme
a Secretaria de Assistência Social,
aproximadamente 40% das obras
já estão concluídas e a previsão de
entrega para julho está mantida.
Quando em pleno funcionamento,
os refeitórios terão capacidade para
distribuir até 300 refeições por dia
cada. Ou seja, até o fim de 2020
Cascavel terá três locais com refeições nutritivas e a preços populares,
especialmente voltado ao atendimento das pessoas em situação de
vulnerabilidade social.

Onde e quanto

O refeitório do Bairro Santa Cruz está
localizado na Rua Caiçaras, ao lado
do Estádio Olímpico Regional Arnaldo
Busatto. Já a unidade do Bairro Cascavel
Velho fica próxima à UPA Veneza. Esses
locais foram definidos justamente para
atender a uma população em situação
de vulnerabilidade social. É por essa
razão que os preços das refeições ainda
estão sendo estudados. O objetivo é
que o serviço seja ainda mais acessível,
conforme o perfil socioeconômico do
cidadão. Atualmente, o Restaurante
Popular do Centro cobra o valor de
R$ 3 por refeição. Os refeitórios serão
responsáveis apenas pela distribuição das
refeições, uma vez que os alimentos continuarão a ser preparados no Restaurante
Popular, que já conta com uma estrutura
adequada para esse trabalho.

A unidade do Cascavel Velho teve o custo de R$ 1.127.911,83 aos cofres públicos
e a do Santa Cruz de R$ 1.050.970,83. A expectativa é de que o restaurante e os
refeitórios atinjam a marca de 1,5 mil refeições servidas diariamente em Cascavel.
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Aulas voltam dia 15?

Em Cascavel, cerca de 95% dos
estabelecimentos estão abertos, com
autorização do Município para retomarem suas atividades. A flexibilização
das medidas de contenção ao avanço
do novo coronavírus é vista com expectativa pelos pais de alunos matriculados nas redes pública e particular
em todo o Estado para a volta das
aulas presenciais.
Em Cascavel, isso pode acontecer
em 20 dias para os alunos da rede privada. Ou, mais precisamente, no dia 15
de junho (segunda-feira).
Pelo menos é com essa data que
trabalha a gerência regional do Sinep/
PR (Sindicato das Escolas Particulares do
Paraná). “Não está definido, mas houve
uma reunião com o secretário municipal
de Saúde na qual expomos a necessidade do retorno às aulas, em uma
demanda dos pais que não têm onde
deixar os filhos enquanto trabalham. A
data de 15 de junho foi citada pelo Município, mas não está definida ainda”,
reforça o presidente da Regional Oeste
do Sinepe/PR, Gelson Luiz Uecker.
A “batida do martelo” sobre a
data de reinício das aulas depende
de diversos fatores ligados à saúde e ao avanço ou não dos casos

de covid-19 na cidade. Isso porque,
segundo a Secretaria de Estado de
Saúde, os municípios têm autonomia para essa definição.
“Não existe - até o momento - previsão de reinício das aulas presenciais
nas escolas estaduais e nas universidades públicas. A determinação é relacionada às escolas da rede estadual.
Para as demais redes existe a recomendação da Secretaria da Saúde do
Paraná para que as aulas sigam suspensas. Mas os municípios têm autonomia para essa definição”, informou a
secretaria estadual à reportagem.

Sesa diz que não pode voltar

Se pais e professores estão perdidos quanto à volta das aulas, no próprio governo
estadual não há consenso. A reportagem do HojeNews também entrou em contato com a
Sesa (Secretaria de Estado de Saúde) sobre a possibilidade da volta das aulas presenciais
mês que vem, e a resposta foi a seguinte: “A decisão do Conselho Estadual de Educação
é pelo isolamento social. No Paraná, também temos o Decreto Estadual 4.258 em vigor,
portanto, a determinação é de que todas as escolas da rede estadual e da rede particular
sigam fechadas em todos os municípios do Estado. Para que algo se altere neste cenário, é preciso que seja feita uma modificação nesse decreto”. A Sesa alerta ainda que o
Decreto 4.258 modificou o Decreto 4.230, incluindo a suspensão das aulas das escolas
particulares, a pedido do próprio setor, em março. “Sobre o retorno das aulas presenciais,
a Secretaria de Estado da Educação (Seed) monitora diariamente a situação com os dados
da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Por enquanto, não há previsão para um retorno”.
SÓ EM AGOSTO
No mês passado, quando foi aventada a possibilidade de as escolas privadas retomarem as aulas presenciais, o governador Ratinho Junior se manifestou nas redes sociais,
dizendo que a previsão de retorno é apenas agosto.

Atividades remotas na rede municipal

Depois de antecipar as férias de julho, a rede municipal de Cascavel iniciou esta semana a entrega das atividades remotas aos alunos. Essa entrega
é resultado de uma parceria entre escola e família e fazem parte do planejamento da Secretaria Municipal de Educação para a retomada do calendário
escolar, devido à suspensão das aulas como medida de proteção à pandemia
do coronavírus, e, assim, manter um vínculo entre escola e aluno.
Na segunda-feira (25), as entregas foram realizadas aos alunos matriculados nos Pré 1 e 2 e no 1º ano das escolas municipais. Ontem (26) as entregas
foram realizadas aos alunos dos 2º e 3º anos e, nesta quarta-feira (27), serão
aos alunos do 4º e do 5º ano. As entregas continuam nos próximos dias para
as demais turmas, das 7h às 18h, sem intervalo para almoço, nas unidades
escolares em que os alunos estudam. Para a entrega, as instituições de ensino estão tendo todos os cuidados necessários e seguindo todas as orientações de prevenção ao novo coronavírus, dentre elas marcação no chão,
uso de álcool em gel e máscaras. O material deve ser retirado pelos pais e
devolvido uma semana depois, para poder retirar o novo conteúdo.

Momento importante

“O início da entrega das atividades é muito
importante, pois marca a retomada do calendário escolar, o reinício do ano letivo. É muito
importante, também, que os pais e os professores tenham a consciência de que os alunos
não estão de férias nem em recesso. A partir
de agora recomeçam as aulas, tanto os trabalhos para nossos professores quanto para
nossos alunos. É o primeiro momento, então,
com as atividades remotas, até que consigamos estudar futuramente, com muita cautela,
cuidado e seguindo todas as recomendações
sanitárias, para que talvez no fim do mês de
julho possamos retomar presencialmente,
mas por enquanto é isso que temos”, diz a
secretária de Educação, Márcia Baldini.
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Uns dizem que sim,
outros que ainda não
Entrega aos alunos da área rural

Na área rural, cuja entrega das atividades também teve início na segunda-feira (25), a Secretaria Municipal de Educação realizou um planejamento de
entrega para esses estudantes. Para isso, disponibilizou 74 linhas de transporte
escolar para realizar a entrega aos mais de 1.100 alunos da área rural.
Para que os alunos tenham acesso às atividades remotas, com dia e horário
marcado, o transporte escolar está fazendo a entrega e o recolhimento das atividades realizadas pelos alunos. Os pais podem ir retirar as atividades no ponto
de embarque que os estudantes aguardavam o ônibus para irem até a escola.

n Reportagem: Fábio Donegá
Fotos: Secom

Momento de união

As atividades entregues aos alunos
estão sendo planejadas pelos professores, de acordo com o ano de cada
um, para que os estudantes possam
realizar as atividades em suas casas.
De acordo com a diretora da Escola
São Francisco, os professores têm
demonstrado grande preocupação e
cuidados ao montar as atividades. “Na
escola foi emocionante ver o empenho
do professor, um ajudando o outro,
a preocupação se o pai irá entender
a linguagem trabalhada na atividade.
Tentamos garantir o conteúdo que já
trabalhamos em sala de aula, mas com
uma linguagem acessível tanto para
nosso aluno como para as famílias”,
explica a diretora da Escola São Francisco, Elizete Gonçalves Ribeiro. Ela
conclui: “Queremos o melhor para
nossos alunos. Estamos todos juntos,
acreditamos na educação, e vamos
fazer o melhor para que nossas
crianças tenham esse acesso”.

Precauções
Para a retirada das atividades escolares
remotas, algumas orientações de
prevenção devem ser seguidas:
l O uso de máscaras é obrigatório;
l Pessoas do grupo de risco não
podem retirar as atividades e crianças
não podem acompanhar os pais ou
responsáveis;
l É importante que cada um leve sua
caneta para assinar os documentos.

Entrega das atividades

l As entregas continuam nos próximos dias para as demais turmas, das
7h às 18h, sem intervalo para almoço,
nas unidades escolares em que os
alunos estudam.
l Hoje a entrega será aos alunos do 4º
e do 5º ano.
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Aulas voltam dia 15?

Em Cascavel, cerca de 95% dos
estabelecimentos estão abertos, com
autorização do Município para retomarem suas atividades. A flexibilização
das medidas de contenção ao avanço
do novo coronavírus é vista com expectativa pelos pais de alunos matriculados nas redes pública e particular
em todo o Estado para a volta das
aulas presenciais.
Em Cascavel, isso pode acontecer
em 20 dias para os alunos da rede privada. Ou, mais precisamente, no dia 15
de junho (segunda-feira).
Pelo menos é com essa data que
trabalha a gerência regional do Sinep/
PR (Sindicato das Escolas Particulares do
Paraná). “Não está definido, mas houve
uma reunião com o secretário municipal
de Saúde na qual expomos a necessidade do retorno às aulas, em uma
demanda dos pais que não têm onde
deixar os filhos enquanto trabalham. A
data de 15 de junho foi citada pelo Município, mas não está definida ainda”,
reforça o presidente da Regional Oeste
do Sinepe/PR, Gelson Luiz Uecker.
A “batida do martelo” sobre a
data de reinício das aulas depende
de diversos fatores ligados à saúde e ao avanço ou não dos casos

de covid-19 na cidade. Isso porque,
segundo a Secretaria de Estado de
Saúde, os municípios têm autonomia para essa definição.
“Não existe - até o momento - previsão de reinício das aulas presenciais
nas escolas estaduais e nas universidades públicas. A determinação é relacionada às escolas da rede estadual.
Para as demais redes existe a recomendação da Secretaria da Saúde do
Paraná para que as aulas sigam suspensas. Mas os municípios têm autonomia para essa definição”, informou a
secretaria estadual à reportagem.

Sesa diz que não pode voltar

Se pais e professores estão perdidos quanto à volta das aulas, no próprio governo
estadual não há consenso. A reportagem do HojeNews também entrou em contato com a
Sesa (Secretaria de Estado de Saúde) sobre a possibilidade da volta das aulas presenciais
mês que vem, e a resposta foi a seguinte: “A decisão do Conselho Estadual de Educação
é pelo isolamento social. No Paraná, também temos o Decreto Estadual 4.258 em vigor,
portanto, a determinação é de que todas as escolas da rede estadual e da rede particular
sigam fechadas em todos os municípios do Estado. Para que algo se altere neste cenário, é preciso que seja feita uma modificação nesse decreto”. A Sesa alerta ainda que o
Decreto 4.258 modificou o Decreto 4.230, incluindo a suspensão das aulas das escolas
particulares, a pedido do próprio setor, em março. “Sobre o retorno das aulas presenciais,
a Secretaria de Estado da Educação (Seed) monitora diariamente a situação com os dados
da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Por enquanto, não há previsão para um retorno”.
SÓ EM AGOSTO
No mês passado, quando foi aventada a possibilidade de as escolas privadas retomarem as aulas presenciais, o governador Ratinho Junior se manifestou nas redes sociais,
dizendo que a previsão de retorno é apenas agosto.

Atividades remotas na rede municipal

Depois de antecipar as férias de julho, a rede municipal de Cascavel iniciou esta semana a entrega das atividades remotas aos alunos. Essa entrega
é resultado de uma parceria entre escola e família e fazem parte do planejamento da Secretaria Municipal de Educação para a retomada do calendário
escolar, devido à suspensão das aulas como medida de proteção à pandemia
do coronavírus, e, assim, manter um vínculo entre escola e aluno.
Na segunda-feira (25), as entregas foram realizadas aos alunos matriculados nos Pré 1 e 2 e no 1º ano das escolas municipais. Ontem (26) as entregas
foram realizadas aos alunos dos 2º e 3º anos e, nesta quarta-feira (27), serão
aos alunos do 4º e do 5º ano. As entregas continuam nos próximos dias para
as demais turmas, das 7h às 18h, sem intervalo para almoço, nas unidades
escolares em que os alunos estudam. Para a entrega, as instituições de ensino estão tendo todos os cuidados necessários e seguindo todas as orientações de prevenção ao novo coronavírus, dentre elas marcação no chão,
uso de álcool em gel e máscaras. O material deve ser retirado pelos pais e
devolvido uma semana depois, para poder retirar o novo conteúdo.

Momento importante

“O início da entrega das atividades é muito
importante, pois marca a retomada do calendário escolar, o reinício do ano letivo. É muito
importante, também, que os pais e os professores tenham a consciência de que os alunos
não estão de férias nem em recesso. A partir
de agora recomeçam as aulas, tanto os trabalhos para nossos professores quanto para
nossos alunos. É o primeiro momento, então,
com as atividades remotas, até que consigamos estudar futuramente, com muita cautela,
cuidado e seguindo todas as recomendações
sanitárias, para que talvez no fim do mês de
julho possamos retomar presencialmente,
mas por enquanto é isso que temos”, diz a
secretária de Educação, Márcia Baldini.
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Uns dizem que sim,
outros que ainda não
Entrega aos alunos da área rural

Na área rural, cuja entrega das atividades também teve início na segunda-feira (25), a Secretaria Municipal de Educação realizou um planejamento de
entrega para esses estudantes. Para isso, disponibilizou 74 linhas de transporte
escolar para realizar a entrega aos mais de 1.100 alunos da área rural.
Para que os alunos tenham acesso às atividades remotas, com dia e horário
marcado, o transporte escolar está fazendo a entrega e o recolhimento das atividades realizadas pelos alunos. Os pais podem ir retirar as atividades no ponto
de embarque que os estudantes aguardavam o ônibus para irem até a escola.

n Reportagem: Fábio Donegá
Fotos: Secom

Momento de união

As atividades entregues aos alunos
estão sendo planejadas pelos professores, de acordo com o ano de cada
um, para que os estudantes possam
realizar as atividades em suas casas.
De acordo com a diretora da Escola
São Francisco, os professores têm
demonstrado grande preocupação e
cuidados ao montar as atividades. “Na
escola foi emocionante ver o empenho
do professor, um ajudando o outro,
a preocupação se o pai irá entender
a linguagem trabalhada na atividade.
Tentamos garantir o conteúdo que já
trabalhamos em sala de aula, mas com
uma linguagem acessível tanto para
nosso aluno como para as famílias”,
explica a diretora da Escola São Francisco, Elizete Gonçalves Ribeiro. Ela
conclui: “Queremos o melhor para
nossos alunos. Estamos todos juntos,
acreditamos na educação, e vamos
fazer o melhor para que nossas
crianças tenham esse acesso”.

Precauções
Para a retirada das atividades escolares
remotas, algumas orientações de
prevenção devem ser seguidas:
l O uso de máscaras é obrigatório;
l Pessoas do grupo de risco não
podem retirar as atividades e crianças
não podem acompanhar os pais ou
responsáveis;
l É importante que cada um leve sua
caneta para assinar os documentos.

Entrega das atividades

l As entregas continuam nos próximos dias para as demais turmas, das
7h às 18h, sem intervalo para almoço,
nas unidades escolares em que os
alunos estudam.
l Hoje a entrega será aos alunos do 4º
e do 5º ano.
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Epidemia de dengue: cinco
mortes e 5,6 mil casos

O frio chegou mas a dengue
segue fazendo vítimas. Na sua
pior epidemia da história, Cascavel
chega a 5.601 pessoas que contraíram a doença e cinco que não
sobreviveram a ela. O aumento de
casos é de 16%, em tempos em
que o mosquito Aedes aegypti já
deveria ter nos dado uma trégua.
Praticamente metade do
Paraná está em epidemia, e o
próprio Estado registra o pior
cenário da história. Até semana
passada, já eram 180 mil pessoas que contraíram a doença,
e 139 que morreram por causa
dela. O boletim estadual desta
semana ainda não foi divulgado.
De acordo com o Boletim Epidemiológico da Sesau (Secretaria
Municipal de Saúde), referente
ao período de julho de 2019 até
essa terça-feira (26), há ainda
1.515 pessoas aguardando o

Covid: Cascavel
tem 312 casos e
sete mortes
Boletim divulgado
ontem pela Secretaria
de Saúde de Cascavel confirma total de
312 casos da doença,
das quais seis pessoas estão na UTI. O
número de pessoas
em isolamento passou
para 91 e 205 já estão
recuperadas. Sete
pessoas morreram em
decorrência do novo
coronavírus.

resultado do exame. O boletim
epidemiológico aponta ainda que
Cascavel teve no total 9,6 mil
notificações, sendo que 2.538
foram descar tadas.
Os bairros mais infestados são
Interlagos com 663 casos, Brazmadeira com 418, Cascavel Velho
com 323, Brasília com 318 e Centro com 261 casos positivos.

Por isso, a Secretaria de Saúde
tem reforçado insistentemente que
somente a mobilização de todos
é que pode mudar esse quadro
epidêmico em Cascavel: “Precisamos repensar nossas atitudes
como cidadãos e fazer nossa parte
eliminando criadouros em nossas
casas”, pontua a diretora da Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi.

Mortes

A dengue mata. Em Cascavel, já são cinco óbitos confirmados
pela doença. As vítimas foram um jovem de 21 anos, uma mulher
de 60 anos, um homem de 81 anos e, mais recentemente, duas
mulheres de 66 anos: uma morreu no dia 2 de maio em um hospital
privado credenciado ao SUS; ela era moradora do Cancelli; e, no dia
28 de abril, outra faleceu em um hospital da rede privada; ela era
moradora do Jardim Colmeia. Essas mais recentes vítimas apresentavam comorbidades. Os resultados positivos para dengue foram
comprovados por meio de exame do Lacen (Laboratório Central do
Estado do Paraná), de Curitiba. A morte de um homem de 65 anos
que estava sendo investigada teve a causa da dengue descartada.
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A Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) autorizou
farmácias a aplicarem testes de
covid-19, desde que seguidas
as regras. Em Cascavel, já tem
farmácia oferecendo o teste, e
outras finalizam o processo de
autorização. O teste já ofer tado
custa R$ 180 e precisa ser agendado com antecedência.
“A farmácia não pode vender o
teste para que o paciente o faça
em casa, ela terá que realizá-lo
em suas dependências. Esse teste
precisa ser registrado no Anvisa e
aplicado por farmacêutico”, alerta
a fiscal da Vigilância Sanitária do
Município, farmacêutica Leyde
Daiane de Peder, doutora em Biociências e Fisiopatologia.
Além disso, antes da realização
do teste, é preciso que um profissional de saúde faça uma avaliação da situação do paciente. “O

Atenção: Teste
não é diagnóstico

O paciente que busca o teste
rápido precisa estar ciente de
que ele não é um diagnóstico da
doença: “O teste realizado na
farmácia serve apenas para triagem, sem fins diagnósticos. Dessa
maneira, será necessário realizar
um teste confirmatório. Até porque
o teste de farmácia não detecta o
vírus, apenas anticorpos, os quais
vão indicar que o indivíduo teve
contato com o vírus, mas não
que o indivíduo está com o vírus
naquele momento”, explica Leyde
Daiane de Peder.
Ela observa que todos os
exames, independente do resultado, precisarão ser notificados
para a Vigilância Epidemiológica
de Cascavel, contudo, não devem
ser considerados nas estatísticas
oficiais da covid-19.

DIVULGAÇÃO

Teste rápido da covid-19: como
eles funcionam nas farmácias?

farmacêutico precisará analisar o
estado clínico do paciente e conversar sobre o início dos sintomas. O
exame só poderá ser realizado se
o paciente estiver no período adequado em relação ao que é definido
para a pesquisa de anticorpos. Os

anticorpos serão detectados pelo
teste e se o teste for realizado no
período inadequado, poderá ser
observado um falso negativo. Também, o teste precisa ser realizado
exatamente como define o fornecedor”, acrescenta a fiscal.

Monitoramento de doenças contagiosas

O governador Ratinho Junior sancionou lei que torna obrigatório que
laboratórios e farmácias de todo o Estado comuniquem em tempo real os
resultados de exames para covid-19. “É mais uma importante ferramenta que o
Paraná passa a ter para mapear e fazer uma grande radiografia do coronavírus
no Estado. Permite ao governo tomar decisões mais rápidas, de maneira mais
assertiva”, destacou Ratinho Junior. A medida vale também para outras doenças, como dengue, febre amarela, hepatites virais, tuberculose, varicela, cólera
e HIV, seguindo uma lista nacional elaborada pelo Ministério da Saúde.
De acordo com a lei, as Secretarias de Saúde, estadual e municipais, além do
Lacen (Laboratório Central do Estado) precisam ser informados imediatamente
a cada suspeita ou resultado positivo para as doenças relacionadas na lei.
O comunicado poderá ser feito por telefone, e-mail ou qualquer outro mecanismo definido pelos órgãos de vigilância em saúde do Estado e municípios do
Paraná, sempre em tempo real.
O objetivo é permitir às autoridades de saúde monitorar e antever possíveis
surtos, além de programar ações a serem desenvolvidas para evitar a propagação das doenças. Além de dimensionar adequadamente a extensão das doenças
em todo o Estado, com a integração entre os laboratórios particulares e órgãos
de vigilância em saúde, além Lacen.
Ainda segundo a legislação, a divulgação ou o compartilhamento indevidos
dos dados estão sujeitos às sanções previstas na lei, assim como a não comunicação em tempo real. As infrações vão de advertência, pena educativa, cassação
da licença sanitária e multa. Os valores variam de R$ 277,97 a R$ 27.797.

VARIEDADES
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Suas atividades práticas serão bem-sucedidas. Agora é o
momento de abordar as formalidades! Sua aptidão geral
está em alta e será mais fácil abandonar um mau hábito.
Seu parceiro tem suas necessidades. Não as ignore.

Touro 21/04 a 20/05

O seu entusiasmo está te levando na direção certa. Você terá
que fazer um esforço para conseguir algum tempo sozinho e
relaxar. Entre em contato com a natureza e a terra. Você tem
tudo a ganhar, colocando suas cartas na mesa e colaborando.

Gêmeos 21/05 a 20/06

Não hesite em se liberar. Suas dúvidas atuais estão absolutamente bem fundamentadas. Seria uma boa ideia mergulhar em
algo que você realmente gosta. Isso lhe daria o relaxamento que
você precisa para se sentir melhor sobre as coisas.

Câncer 21/06 a 21/07

Você tem absoluta necessidade de falar com alguém em quem
confia e isso vai lhe trazer alívio. Sua energia lhe permitirá cumprir
com muito trabalho. Meça seus gestos e evite falsos movimentos. O
prazer sensual e as emoções se reúnem dentro de você.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Documento emitido pelo Ibama,
permite o funcionamento de uma
Inflamação nova hi- Jogo de
no canal drelétrica baralho
auditivo
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marinho
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de clube
Doença
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Clube Atlético Mineiro (sigla)
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ser humano (Anat.)
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"Perfect"
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atiça o lobisomem
(Folcl.)

Leão 22/07 a 22/08

Você vai estar no processo de plantar as sementes para
colher uma vida melhor. Siga sua linha de raciocínio. É
hora de descansar e permitir que seu corpo se recupere,
relaxando o máximo possível.

© Revistas COQUETEL

Situação conflituosa como
a de Tina e Ike Turner
Wimbledon ou
Desejo de
vingança
Roland-Garros

Originária A lateral
do Sião, do corpo,
atual da cintura
Tailândia à coxa

Ela,
em francês
Feita com
capricho

"Notícias
(?)", antigo
jornal sensacionalista

Nome
céltico da
Irlanda
Acordos
Oswaldo
Aranha,
diplomata
brasileiro
Substância
que corrige solos
ácidos

Virgem 23/08 a 22/09

O ambiente é agradável e você se sente mais capaz de
aproveitar a vida. Siga seu entusiasmo. Você está achando
mais fácil concentrar suas energias em seguir seus objetivos.

Libra 23/09 a 22/10
A vida vai parecer um grande ato. Não se leve tão a sério,
deixe que a vida siga seu curso natural. Não se deixe ser
engolido pelo cansaço. Sua vida amorosa parece mais
incerta e você está se fazendo perguntas pela primeira vez.

Troféu de
uma competição
(pop.)

Bacia do
toalete
(?) Francesa: abriga
as cidades
de Nice
e SaintTropez

Substância
de tintas
Leste, em
francês

Estratificação social
da Índia

Carne da
parte inferior do lombo do porco

Ingmar
Bergman,
cineasta
sueco

Escorpião 23/10 a 21/11

Você será capaz de se voltar para completar seus projetos com
total confiança. Você está em melhor forma e se sente bem para
enfrentar o que deve ser enfrentado. Você vai querer sacudir
seus velhos hábitos e se voltar para novos horizontes.

Fluido
de pneus
Ósmio
(símbolo)

Pele do
rosto
Em (?) de:
prestes a

Padroeiro
da cidade
do Rio de
Janeiro

Os tempos
já transcorridos

Tecido
de robes
"Suíça",
no placar

Sagitário 22/11 a 22/12
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Peixes 20/02 a 20/03

Você está mais disposto a dar atenção a quem merece! Mas
deveria ser mais exigente com a qualidade do que você come.
Você se sentiria melhor. Você terá o melhor caso de amor em uma
atmosfera festiva. Agora é a hora de se mostrar na melhor luz.

Solução
ÃO

Aquário 21/01 a 19/02

Você sabe como animar o ambiente sem se sentir intimidado
por pessoas que estão em seu caminho. Seria altamente recomendado melhorar o seu físico. Seu altruísmo levou você longe
demais. Descanse um pouco e pense mais em si mesmo.

70

S

Capricórnio 22/12 a 20/01

Sua autoconfiança vai causar inveja e isso pode levar a mal-entendidos. Impulsos não característicos e frenéticos o deixarão cansado. Vá com calma no aspecto físico. É hora de ter
coragem e recusar um convite, expresse seus sentimentos.

BANCO

2/ed. 3/est. 4/eire — elle — idos. 7/riviera. 9/populares.

O excesso de confiança está impedindo seu avanço, seja discreto
sobre seus planos antes de falar sobre eles. Você está ganhando
confiança, mas se sente sob ataque e está gastando tempo em
trabalhos difíceis. Planeje a sua ação ao longo do tempo.
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POLÍCIA

Infratores seguem
sem sentir no bolso

Desde a reabertura das atividades em Cascavel, a quantidade
de locais com aglomeração e muita
gente sem máscara é grande. Após
pedido do Ministério Público, a
Operação Aifu (Ação Integrada de
Fiscalização Urbana) tem percorrido
os estabelecimentos à noite para
assustar quem insiste em desrespeitar as novas regras de convivência nestes tempos de pandemia.
A ação reúne Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros, Guarda Municipal,

Vigilância Sanitária, Setor de Alvarás,
Procon e Defesa Civil. Além dessa
força-tarefa, fiscalizações isoladas
também atendem denúncias. Contudo, nem uma nem outra chegou
ao bolso dos infratores.
Segundo a Secretaria de Finanças
de Cascavel, desde 14 de março,
data do primeiro decreto com medidas
restritivas, foi baixado em Cascavel,
nenhuma multa foi aplicada a infratores na cidade. Segundo a pasta, “a
abordagem foi mais orientativa”.

PRF prende quadrilha suspeita de assalto

HOJE NEWS, 27 DE MAIO DE 2020

Fiscalização
constante

Na semana passada, a Operação Aifu
percorreu as ruas da cidade nas noites de quarta (20), quinta (21) e sextafeira (22), adentrando as madrugadas,
apesar do toque de recolher continuar em vigência.
No total, 16 estabelecimentos foram
fechados e 12 notificados. Mais 53
pessoas foram abordadas e orientadas. As forças envolvidas na Operação Aifu garantem que os trabalhos
de fiscalização continuarão, com
abordagens de rotina e também
para averiguar denúncias relacionadas à aglomeração de pessoas
e horários de funcionamento de
estabelecimentos comerciais.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01
13
01
02
14

“Morte a apurar”

A PRF (Polícia Rodoviária Federal)
deu ordem de parada a um veículo a
um Honda Civic preto, que transitava
na BR-277 em Santa Tereza do Oeste,
na madrugada de ontem (26). No carro
havia cinco homens e o motorista não
obedeceu à PRF e empreendeu fuga.
Um quilômetro depois os policiais
alcançaram o veículo, que parou, e
um dos ocupantes fugiu a pé.
Os policiais iniciaram a revista nos
outros quatro homens que utilizavam vestes com capuz e boné e tinham versões
divergentes sobre o motivo da viagem.

Dentro do veículo foram encontradas duas máscaras do tipo balaclava.
A placa do veículo era falsa e todos os
ocupantes tinham passagem na polícia
por roubo e receptação.
Com base nas informações, a ocorrência foi considerada adulteração de
sinal identificador de veículo automotor
e desobediência.
Todos os envolvidos foram encaminhados à Polícia Civil de Cascavel para
identificação e demais esclarecimentos. Além disso, foram apreendidos
quatro aparelhos celulares.

A Delegacia de Homicídios já
realizou oitivas relacionadas à
morte de Alan Ramos Martins, 25
anos, encontrado morto na noite
do último dia 22 em um terreno
às margens da BR-277, no Bairro
Esmeralda, próximo à Expovel, em
Cascavel. Contudo, o caso continua
sendo considerado como “morte
a apurar”, uma vez que não havia
indícios externos de violência.
Segundo a Polícia Civil, serão realizadas ainda diligências em relação
ao caso, mas por enquanto a morte
não é tratada como homicídio.
Além disso, ainda são aguardados
exames serão solicitados ao IML
(Instituto Médico Legal) para contribuir nas investigações.

Cotrans presta homenagem a médicos e policiais
O Movimento Maio Amarelo
Digital ganha uma ação especial nesta quar ta-feira (27),
quando o Cotrans (Comitê
Intersetorial de Trânsito)/PVT
(Programa Vida no Trânsito)
prestará uma homenagem

àqueles que protegem a vida.
Será um minuto de aplausos
seguido de breve homenagem a
profissionais de saúde de Cascavel que atuam no salvamento
diário de vidas, principalmente
vítimas do trânsito, e que neste

momento também estão na linha
de frente de combate à covid-19.
A ação será na UPA Tancredo; no Hospital Universitário e no Hospital São Lucas. A
concentração será às 12h45
na UPA Tancredo.
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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

PORTFÓLIO
COMPLETO DE
INVESTIMENTOS

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

sicredi.com.br

SICREDI. 116 ANOS FAZENDO JUNTOS.
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Nada definido por aqui
A Secretaria de Estado da
Saúde liberou esta semana, na segunda-feira (25), a volta dos treinamentos físicos presenciais aos clubes de
futebol profissional do Paraná com
calendário esportivo completo, desde
que seguidos os protocolos de segurança, higiene e distanciamento social
para evitar a disseminação do novo
coronavírus no Estado.
Enquadram-se nesse critério as
oito equipes que estão nas quartas de final do Estadual, Coritiba,
FC Cascavel, Athletico, Operário,
Cianor te, Londrina, Rio Branco
e Paraná Clube, além dos representantes do Estado na Série D
do Brasileiro: Toledo, Nacional e
também o FC Cascavel.

Delas, apenas Coritiba retornou
às atividades, na segunda-feira
mesmo, com treinos em grupo,
mas sem contato entre os atletas e
com trabalhos em diferentes horários, além da adoção do protocolo
de segurança criado pelo clube.
Já o Operário anunciou ontem o
retorno, em dia de testes de Covid19, enquanto Athletico e Paraná
Clube anunciaram que reiniciarão
as atividades na próxima segunda
(1º) e o Toledo avisou que pretende
recomeçar os trabalhos no dia 20
de junho. As demais equipes ainda
se organizam para a volta. O FC
Cascavel estuda o retorno para
este fim de semana.
A data escolhida pelo Porco,

Maratona decisiva

Em um cenário no qual o campeonato retorne no dia 20 de junho, o campeão
estadual de 2020 poderá ser definido em menos de um mês. Nesse caso,
a rodada de volta das quartas de final seria realizada no meio de semana
seguinte, dias 24 (quarta) e 25 (quinta), e as semifinais logo em seguida, com
a rodada de ida nos dias 27 (sábado) e 28 (domingo) de junho e a de volta
em 1º (quarta) e 2 (quinta) de julho. Já as finais teriam início no dia 5 de julho
(domingo) e seriam concluídas em 8 (quarta-feira) ou 12 de julho (domingo).

um sábado, é justamente a prevista pela Federação Paranaense
de Futebol para o reinício do campeonato, com a rodada de ida das
quartas de final, com os duelos:
Paraná x Coritiba, Rio Branco x
FC Cascavel, Londrina x Athletico
e Cianor te x Operário. Ou seja,
com jogos em Curitiba, Paranaguá, Londrina e Cianor te.

Futebol

A liberação da Secretaria de Estado
da Saúde aos treinos é exclusiva às
equipes profissionais registradas na
Federação Paranaense de Futebol e
com calendário esportivo completo
para a temporada. Ela não vale para
treinos coletivos nem para partidas
oficiais ou amistosos e jogos-treino.
No futsal, cada equipe tem buscado
junto à administração municipal
local o melhor entendimento para
retomar as atividades. Com ginásio
fechados na cidade, o Cascavel Futsal elaborou um plano de contingência e aguarda resposta da prefeitura, o que pode acontecer hoje
(27), durante a reunião do Centro
de Operações de Emergências.
DIVULGAÇÃO

Com os canoístas olímpicos Ana Paula Vergutz e Vagner Souta Jr no início de um novo ciclo de preparação para os Jogos de Tóquio, adiados
para 2021, o Lago Municipal voltou a receber atletas do CRC (Clube de Regatas Cascavel) desde a semana passada, na segunda-feira (20).
A equipe cascavelense pediu autorização ao COE (Centro de Operações de Emergências) depois de os dois principais atletas da canoagem
velocidade do Brasil terem ficado por dois meses sem treinar no local. A liberação foi para retorno às atividades no lago com equipe reduzida.

ESPORTE
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Alemão perto do fim
DIVULGAÇÃO

Um gol por cobertura de Joshua
Kimmich no primeiro tempo deu ao
líder Bayern de Munique uma vitória por 1 a 0 sobre o segundo colocado Borussia Dortmund, ontem
(26), o que o aproximou do título
da liga alemã ao abrir vantagem de
sete pontos sobre o rival, a seis
rodadas do final da temporada.
Kimmich (foto) acer tou um
chute de cavadinha que encobriu
o indefeso goleiro Roman Buerki
aos 43 minutos de jogo, e os
atuais campeões conseguiram
uma grande vitória em um estádio vazio devido à pandemia do
novo coronavírus, em busca de

Campeonato Ucraniano
volta neste fim de semana

A liga ucraniana de futebol
será retomada neste fim de
semana, de acordo com as medidas graduais de confinamento
decretadas pelo governo do país,
anunciaram as autoridades do
futebol nessa terça-feira (26).
A Federação Ucraniana de
Futebol anunciou em comunicado
que os jogos, suspensos desde
meados de março devido à pandemia do novo coronavírus, serão

retomados no dia 30 de maio.
Faltam nove rodadas para o
final do campeonato. A federação ucraniana informou que
não poderá haver mais de
200 pessoas nos estádios
em cada par tida, por tanto as
ar quibancadas não terão a
presença de torcedores. Além
disso, todos os jogadores e
árbitros terão que medir a
temperatura antes dos jogos.

JOGOS HISTÓRICOS

A Globo conseguiu viabilizar com sua área de operações, e
na madrugada deste domingo (31) o SporTV irá reexibir dois
dos jogos mais importantes da história do Flamengo. O canal
esportivo irá transmitir as decisões Libertadores e do Mundial de
Clubes de 1981, contra Cobreloa e Liverpool, respectivamente.
A exibição das partidas fará parte de um bloco na programação
dedicado apenas ao clube Rubro-Negro, entre 23h de sábado e
2h30 de domingo. O jogo três da final de 1981, que deu o título
ao Flamengo, começará a partir das 0h. A partida terá narração
original de Luciano do Valle, feita para a Globo na ocasião.

uma oitava coroa consecutiva que
ampliaria um recorde.
O Bayern, que venceu suas
sete últimas partidas na liga, acumula 64 pontos, e o Dor tmund
tem 57. O Leipzig, que enfrenta
o Her tha Berlin nesta quar ta-feira
(27), aparece na terceira colocação com 54 pontos.
A Bundesliga se tornou o primeiro grande campeonato a retomar as atividades 10 dias atrás
depois de uma pausa de mais de
dois meses resultante da pandemia de Covid-19, e os jogos estão
sendo disputados sem torcedores
para diminuir o risco de infecção.

Carioca fora do Rio?
A Federação de Futebol do
Rio de Janeiro divulgou nota
em que garante que o arbitral
realizado segunda-feira (25),
no qual foi discutido o retorno
do Campeonato Carioca com
jogos fora do Estado, ocorreu
“dentro dos princípios democráticos” e fez ponderações
ao que classificou como
“insurgência contra decisão
colegiada”. Botafogo e Fluminense, que são contrários
ao retorno do futebol neste
momento, pediram a impugnação de alguns pontos discutidos na reunião, alegando que
havia decisões que teriam de
ser aprovadas por unanimidade
e avançaram após apenas a
maioria ser favorável. A Ferj
garante que vai analisar o documento enviado e assinado por
Nelson Mufarrej, presidente do
Alvinegro, e Mario Bittencourt,
mandatário do Tricolor. As diretorias, inclusive, não descartam
a possibilidade de acionarem a
Justiça sobre o caso.
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R$ 5 MILHÕES

A COPEL ESTÁ DOANDO
R$ 5 MILHÕES PARA O COMBATE
AO CORONAVÍRUS NO PARANÁ.
COM O SEU APOIO, ESSE VALOR
PODE SER AINDA MAIOR. PARTICIPE.
O valor doado vai garantir 200 mil kits coleta para testes PCR destinados
à população e aos profissionais da saúde. E mais de 1 milhão e 200 mil
máscaras para os hospitais do Paraná. É a maior doação, até aqui, de uma
empresa paranaense para ajudar no combate ao coronavírus.
E esse valor pode aumentar com a sua participação.

FATURA SOLIDÁRIA
PARA CADA CLIENTE
QUE CADASTRAR
A FATURA DIGITAL
A COPEL
DOA MAIS

R$2,00

PARA CADA CLIENTE
QUE CADASTRAR A FATURA
NO DÉBITO AUTOMÁTICO
A COPEL
DOA MAIS

R$3,00

ACESSE WWW.COPEL.COM E SAIBA MAIS

Baixe o aplicativo da Copel

