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Após decisão do TJ, Câmara
discute como fica bilhetagem

eletrônica do transporte coletivo
O TJ-PR decidiu que a lei de 2015 que instituiu bilhetagem eletrônica plena do transporte 

coletivo de Cascavel é inconstitucional. Por causa dela, os cobradores sumiram dos ônibus e 
não era mais possível pagar tarifa em dinheiro. E como fica agora? A Câmara dos Vereadores 

discute hoje com a Procuradoria Jurídica do Município o que pode ser feito. l Pág. 3
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De olho 
na dengue

Cascavelense é eleita para
presidir a comissão nacional
de atletas da canoagem
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Atenção: multas por falta 
de máscara começam a ser
aplicadas a partir desta quinta
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O mosquito Aedes aegypti pode 
ter dado uma desacelerado, 
mas os agentes de endemias 
continuam à sua caça. Em 
Cascavel, ele deixou quase 7,5 
mil pessoas doentes, das quais 
cinco morreram. As regiões 
mais críticas são Interlagos, 
Brazmadeira, Cascavel Velho, São 
Cristóvão e Brasília, mas todos os 
moradores devem ficar atentos 
ao quintal de casa e evitar deixar 
água parada. Só assim será 
possível vencer essa guerra.
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Impactos da 4ª Revolução Industrial
É fato que estamos vivenciando uma época de transformações profun-

das na nossa sociedade, globalmente. A pandemia do coronavírus levou 
ou obrigou muitos governantes a tomarem medidas drásticas, ocasionando 
uma grave crise econômica, com efeitos imprevisíveis. E não apenas afetou 
a economia do mundo todo, como o isolamento social acarretou mudanças 
de comportamento, que influenciarão no modo como fazemos as coisas do 
dia a dia, nas relações pessoais, e, principalmente, no campo do trabalho. 

As quarentenas obrigaram as pessoas a trabalharem em casa e a uma 
maior dependência da internet, tornando imperativa a realidade on-line. Isso 
tudo vem comprovando, na verdade, os impactos da 4ª revolução industrial, 
que já está trazendo grandes mudanças, equivalentes às transformações 
ocorridas com as demais revoluções industriais, no passado, talvez com o 
impacto mais forte que todas elas, especialmente com a primeira revolução 
industrial, no século 18. 

Assim como todo o mundo do trabalho mudou desde a descoberta da 
máquina a vapor, vivenciamos hoje um momento semelhante, mas de forma 
mais intensa, pela velocidade dos acontecimentos e a conexão de tudo 
com todos, no mundo globalizado, em que o que acontece do outro lado 
do planeta impacta imediatamente pela forma instantânea e simultânea 
que se processa a divulgação das informações. 

E mais ainda (como uma das mais importantes características da 
4ª revolução industrial) é o uso cada vez mais sofisticado da chamada 
inteligência artificial. Não sabemos ainda qual o impacto disso tudo, mas 
que tem trazido um amplo debate entre especialistas, principalmente em 
relação às preocupações referentes a uma maior desumanização nas 
relações interpessoais e de trabalho. 

Muita coisa ainda é novidade, mas as perspectivas de um futuro pró-
ximo dominado pela robótica traz grandes inquietações, ainda mais no 
campo do trabalho, pois a tendência é de que robôs venham a substituir 
a mão de obra humana em diversas atividades, aumentando, assim, o 
desemprego e a crise social. 

Tudo isso torna a nossa sociedade cada vez mais complexa e 
desafiante. 

Precisamos estar vigilantes ao que acontece e buscar o discernimento 
que permita aproveitarmos o que há de bom nessas mudanças, sem deixar 
que os impactos da 4ª revolução industrial provoquem uma desumanização 
inaceitável, do ponto de vista social, ético e moral. 

Valmor Bolan é doutor em Sociologia, professor, ex-reitor e dirigente (hoje 
membro honorário) do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras

 Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz que 
apenas 8% do território brasileiro é ocupado por 
lavouras e “ainda não atingiram a plenitude de 

sua produtividade”. “Podemos crescer muito mais 
com as tecnologias que vêm sendo desenvolvi-

das”, disse, em evento virtual promovido pela CBI 
(Climate Bonds Initiative) nessa terça-feira (23).

 

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

 “A intensificação de 
produção de comida 

no Brasil é uma 
forma de otimizar o 

uso global de recursos natu-
rais, sem derrubar uma árvore 

sequer. Esse movimento vai 
permitir manter intacta a 

vegetação nativa, algo nem 
de perto praticado por muita 

gente no mundo. 
As finanças verdes 
são forte indutor de 

conservação”.

Quarta-feira, 24/6/20208 O Paraná
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br Em 2015, a Câmara de 

Vereadores aprovava uma 
lei que instituía a bilheta-
gem eletrônica em todo o 
transporte público de Cas-
cavel, ficando impedido de 
usar o serviço quem não 
tivesse cartão ValeSim. Ou 
seja, passou a ser impos-
sível pagar a tarifa em 
dinheiro. A medida poria fim 
à figura dos cobradores, o 
que, garantiam os defenso-
res da proposta, permitiria 
a redução das passagens.

O sistema passou a 
ser restrito com cartão, os 
cobradores foram elimina-
dos, mas as tarifas não tive-
ram redução. O assunto não 
chegou a cair totalmente 
no esquecimento e a sur-
presa aconteceu no último 
dia 12 de junho, quando o 
TJ-PR (Tribunal de Justiça do 
Paraná) considerou aquela 
lei de 2015 inconstitucio-
nal. Desde então fica a 
pergunta: acabou a bilhe-
tagem eletrônica? Não é 
bem assim.

A polêmica ganha um 
novo capítulo nesta quar-
ta-feira (24) na própria 
Câmara de Vereadores. 
Como integrantes da 
Comissão de Direito do 
Consumidor, os verea-
dores Celso Dal Molin, 
Rober to Parra e Pedro 
Sampaio receberão o pro-
curador jurídico de Casca-
vel, Luciano Braga Côrtes, 
às 14h30, para dar início 
às conversas sobre o que 
acontece a partir de agora.

Na prática, desde o fim 
de 2008 que os passa-
geiros deixaram de pagar 
a tarifa nos famigerados 

vale-transportes em papel 
e adotaram o cartão mag-
nético, que carrega créditos 
e, na maioria dos casos, é 
personalizado. Naquele 
mesmo ano, as empresas 
Pioneira e Capital do Oeste 
criaram a ValeSim, que deu 
nome ao cartão que pas-
sou a administrar. Contudo, 
nesse período ainda era 
possível pagar pelo trans-
porte em dinheiro. 

A lei considerada incons-
titucional é a de 2015, 
quando eliminou os sim-
páticos agentes de bordo 
(cobradores) dos ônibus.

“Com a decisão do TJ, 
a lei de 2015 perdeu vali-
dade. E, por isso, convida-
mos o procurador jurídico do 
Município para tirar dúvidas. 
Queremos saber o que será 
feito a partir de agora, se 
o sistema ficará como está 
ou se serão recolocados 
cobradores e catracas nos 
ônibus. Entendemos que, 
desde quando a lei [da 
bilhetagem eletrônica plena] 
foi considerada inconstitu-
cional, o consumidor tem 
direito de pagar a passa-
gem do transporte público 
com dinheiro”, explica o 
presidente da Comissão 
de Direito do Consumidor 
na Câmara de Vereadores, 
Celso Dal Molin. 

Contudo, isso ainda 
não está acontecendo. As 
empresas que prestam 
o serviço do transporte 
público também esperam 
um posicionamento da 
prefeitura sobre como agir, 
e, por isso, ainda operam 
sem o recebimento de 
dinheiro de passageiros.

Entrevistas restritas
Bastante demandado pela imprensa desde meados de março, 

o secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello, fez 
um pedido ontem, para que os jornalistas não lhe procurem 
nesta e na próxima semana, quando seus trabalhos estarão 
concentrados na resolução dos problemas da pasta. De fato, 

o secretário é de longe o mais acessível do acervo do prefeito 
Leonaldo Paranhos, sem mimimi quando procurado pelo celular 

e também não é de enrolar nas informações, mesmo nesses 
dias mais complicados que Cascavel tem passado. 

Eleições
O Senado aprovou ontem, em primeira votação, a PEC 

que autoriza o adiamento das eleições municipais: 15 de 
novembro o primeiro turno e 29 de novembro, o segundo. A 
“novidade” é que o TSE quer manter a data das convenções 

partidárias e, assim, os candidatos teriam mais tempo de 
campanha política

COE ao vivo
Queixa constante nas sessões 
da Câmara de Cascavel é a 
ausência de vereadores nas 
reuniões do COE (Centro de 
Operações Emergenciais). 
Agora, vereadores deixaram 
de reclamar e partiram para 
a ação: Jorge Bocasanta 
(Patriota), Fernando Hallberg 
(PDT) e Nadir Lovera (Pros) 
protocolaram projeto que 
prevê a divulgação e a 
transmissão em tempo real 
das reuniões do COE. Ah! 
E pedem que os arquivos 
com as gravações das 
reuniões também devem 
ficar disponíveis após seu 
encerramento na internet. 

Vai dar problema
O COE foi ativado em 
fevereiro de 2020 como 
parte do enfrentamento à 
covid-19 em Cascavel. É esse 
grupo quem tem discutido 
os decretos que fecham e 
abrem setores econômicos 
e sociais. Todas as reuniões 
aconteceram a portas 
fechadas e as informações 
são catadas à unha. Boa 
parte do que se fala lá dentro 
fica lá dentro. Não vai ser tão 
fácil os vereadores terem seu 
desejo atendido.

Críticas e críticas
Em tempos de pandemia, 
com acesso ao plenário 
fechado ao público e 
relutando em aderir às 
sessões remotas, uma 
solução à Câmara de Cascavel 
poderia ser adotar sessões 
quinzenais. As pautas têm sido 
tão fracas e de assuntos nada 
urgentes, que os vereadores 
passam boa parte do tempo 
dando opiniões pessoais sobre 
isso e aquilo e ainda brigam 
entre si. Uns criticam, 
outros defendem.

Fora da pauta
Por falar em críticas... O 
Executivo tratou de tirar o 
polêmico Projeto 51 da pauta. 
Ele daria uma moratória 
alongada ao Município, 
que ficaria até o fim do ano 
sem recolher a contribuição 
previdenciária patronal 
dos servidores públicos. A 
medida, que passou a ser 
chamada de calote, daria uma 
economia imediata de cerca 
de R$ 23 milhões aos cofres 
municipais, que ajudaria 
a compensar as perdas na 
arrecadação causadas pela 
pandemia. A proposta “deve 
ser melhorada” antes de voltar 
ao Legislativo. Se voltar.

TJ acabou com a bilhetagem 
eletrônica? Não é bem assim
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MEC divulga novas datas 
do Sisu, do Prouni e do Fies

Governo quer facilitar 
recontratação de demitidos

O governo federal pretende autori-
zar às empresas recontratar um mesmo 
empregado num prazo inferior a 90 dias da 
data da rescisão contratual. Atualmente, 
isso é vedado pela Portaria 384, publicada 
há 28 anos pelo extinto Ministério do Tra-
balho e que precisaria ser revogada.

Segundo técnicos da equipe econômica, 
a ideia inicial é adotar a medida durante o 
período de calamidade pública por causa do 
coronavírus, que termina em 31 de dezembro.

Mas a proposta pode ir além. A bancada 
do Novo apresentou um projeto que não 
veda que o trabalhador seja recontratado 
por um salário inferior ao auferido anterior-
mente, deixando que a remuneração seja 
acordada entre as partes.

O autor, deputado Alexis Fonteyne (SP), 

Redução de jornada 
O Senado deu aval para o governo prorrogar a suspensão de contratos de traba-
lho e a redução de jornadas e salários enquanto durar o período de calamidade 
pública, ou seja, até o fim do ano. O período de adiamento, porém, dependerá 
de decisão do presidente Jair Bolsonaro. Os senadores aprovaram ontem (16) a 

medida provisória sobre o tema por 75 votos favoráveis e nenhum contrário.
A proposta seguirá direto para sanção do presidente Jair Bolsonaro, o que deve 

ocorrer nos próximos dias. A MP 936/2020 foi assinada por Bolsonaro em abril e 
é vista como essencial para a preservação de empregos e um alívio financeiro às 
empresas durante a pandemia de covid-19. Até ontem, de acordo com o Minis-
tério da Economia, pelo menos 10,693 milhões de acordos entre funcionários e 

empregadores foram assinados nos moldes da MP.

Covid no Brasil
O Brasil registrou mais 1.282 mortes pela 
covid-19 ontem e, conforme atualiza-
ção do Ministério da Saúde, chegou a 
45.241 óbitos em função da pandemia do 
novo coronavírus. O balanço contabiliza 
também 34.918 novos casos da doença, 
novo recorde diário, totalizando 923.189 
pessoas que contraíram a covid-19.
Do total, 436.219 pessoas estão em 
observação e 441.729 pacientes se 
recuperaram. Há ainda 4.047 mortes 
em investigação em todo o País.

disse que pretende apresentar a proposta 
ao ministro da Economia, Paulo Guedes, 
ainda nesta semana e que tem certeza de 
que ela será bem aceita. O parlamentar 

afirmou que foi procurado por empresá-
rios afetados pela crise e que gostariam 
de recontratar ex-funcionários assim que a 
atividade for econômica for retomada.

O MEC (Ministério da Educação) alte-
rou as datas das inscrições aos principais 
programas de acesso às universidades para 
atender a uma solicitação das instituições 
de ensino superior públicas e privadas, 
segundo informou o secretário de Ensino 
Superior do MEC, Wagner Vilas Boas Souza.

O edital que muda o prazo de inscrição 
do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do 

segundo semestre, de 16 a 19 de junho 
para 7 a 10 de julho, deve ser publicado 
na quarta-feira (17). O ProUni (Programa 
Universidade Para Todos), que teria as 
inscrições abertas de 23 a 26 de junho, 
passou para o dia 14 de julho. E o Fies 
(Financiamento Estudantil), que teria ins-
crições efetuadas de 30 de junho a 3 de 
julho, passou para 21 a 24 de julho. 
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Hoje é o último dia de tolerância 
do poder público com quem ainda 
insiste em não fazer uso de máscara 
de proteção contra a disseminação do 
novo coronavírus em Cascavel. A par-
tir desta quinta-feira (25), quem for 
flagrado sem o acessório, que agora 
é de uso obrigatório em espaços 

públicos e no comércio em todo o 
Paraná, será multado, e os valores 
variam de R$ 106 a R$ 580 a pes-
soa física, e de R$ 2 mil a R$ 10 mil 
se pessoa jurídica (ambientes com 
pessoas/funcionários sem máscaras).

As ações serão realizadas por 
equipes da Vigilância Sanitária, da 

Guarda Municipal e da Polícia Mili-
tar. As multas serão emitidas em 
caso de reincidência com guia para 
pagamento com o CPF ou o CNPJ 
do infrator. Quem não estiver com 
documentos pessoais, poderá ser 
encaminhado ao Fórum para lavra-
tura de termo circunstanciado. 

Atenção: multas por falta de
máscara começam nesta quinta

Hospital de Campanha começa a atender  
O Hospital de Campanha Nei Senter 

Martins, montando no Centro de Conven-
ções e Eventos de Cascavel, foi efetivado 
na manhã de segunda-feira (22). O hospi-
tal é um centro de triagem para covid-19 
e atende das 7h às 19h, todos os dias da 
semana. Os pacientes poderão ficar no 
local, em observação, por até 12 horas. 
Caso necessitem de internamento, uma 
ambulância estará disponível para levar 
ao Hospital de Retaguarda Allan Brame 
Pinho (antigo Santa Catarina).

De acordo com o secretário de 
Saúde, Thiago Stefanello, o atendimento 
será feito por agendamento via Call Cen-
ter ou por livre demanda, mas é restrito 
a pessoas com sintomas como tosse seca, 
coriza, febre e dor de cabeça. 

O prefeito Leonaldo Paranhos disse 
que ao concentrar os procedimentos 
de covid-19 que eram realizados nas 
unidades de saúde, o atendimento 
fica mais seguro. 

Cerca de 100 pessoas trabalharão 
no hospital de campanha. São médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
assistentes sociais e equipes do setor 
administrativo e de apoio. 

1.904 casos 
e 35 mortes
Cascavel chegou ontem a 1.904 
pessoas confirmadas com 
covid-19 e 35 que morreram em 
decorrência da doença. O Município 
é o segundo no Estado em número 
de casos e terceiro em número de 
óbitos, atrás apenas de Curitiba e 
Londrina. 
Ontem, 30 pacientes estavam inter-
nados em UTI e 17 em enferma-
rias, além de outros 43 suspeitos 
(14 em UTI e 29 em enfermaria), 
aguardando resultado do exame.
Ontem (23) o Hospital de Reta-
guarda registrou o primeiro óbito 
por covid, há apenas seis dias 
de atendimento exclusivo. O 
paciente era um homem de 61 
anos, que possuía como comorbi-
dade associada de diabetes melli-
tus, hipertensão arterial sistêmica 
e doença cardiovascular.

CENTRO DE TRIAGEM/ 
HOSPITAL DE CAMPANHA
Ü 1º DIA: 
l 110 atendimentos
l 3 transferências
l 48 coletas de exames RT-PCR
l 8 testes rápidos realizados

Ü 2º DIA:
l 134 atendimentos 
l 53 coletas para exame RT -PCR
l 7 testes rápidos
l 1 paciente em suporte emergência 
l 3 pacientes em observação de curta duração 
l 4 transferências para o Hospital 
    de Retaguarda
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Com previsão de inverno seco,
Sanepar volta a usar água do Lago 

As chuvas de maio trouxeram 
alívio mas não foram suficientes 
para pôr fim ao drama da crise 
hídrica que assola o Paraná há um 
ano. A barragem do Rio Cascavel, 
por exemplo, está trabalhando com 
2,2 metros, abaixo do normal, que 
é 2,5 metros. “As últimas chuvas 
ajudaram a recuperar a vazão, prin-
cipalmente, dos mananciais super-
ficiais, mas os sistemas ainda 
sofrem com a estiagem do ano 
passado. As poucas chuvas deste 
ano também deixaram os sistemas 
de uma forma geral em estado de 
alerta”, informa a assessoria de 
imprensa da Sanepar.

E, depois de algumas sema-
nas de “folga”, a Sanepar voltou 
a captar água do Lago Municipal 
para auxiliar no abastecimento 
dos cascavelenses. “Utilizamos 
água do Lago entre julho do ano 
passado a março deste ano, mas, 
com a falta de chuva e a redução 
da vazão do rio, voltamos a pegar 

água [do Lago]. Além disso, o 
Rio Peroba, que é usado para 
captação emergencial, estamos 
usando desde o ano passado”.

Não bastasse a pior estiagem 
dos últimos 30 anos, outro fator 
que tem atrapalhado é a pandemia 
do novo coronavírus. “Entre março 
e abril registramos um consumo 
de 72 milhões de litros de água 
por dia em Cascavel, sendo que, 
em junho, o consumo reduziu para 68 
milhões. Quando a notícia do vírus se 
alastrou, as pessoas se desespera-
ram e corriam lavar as mãos, limpar 
as coisas com mais frequência, mas, 
com o passar do tempo, a população 
se acalmou e o consumo de água 
reduziu”, informa a Sanepar.

Segundo dados da Sanepar, em 
maio desse ano, choveu 157 milí-
metros e, em junho, até segunda-
-feira (22), foram registrados ape-
nas 14mm. Tem previsão de chover 
ainda nesta semana, quinta e 
sexta, mas com volumes não muito 

expressivos, e há possibilidade de 
voltar a chover segunda e terça, 
o que pode ajudar a encerrar o 
mês com um volume maior que 
o do ano passado, como somou 
apenas 39mm.

Apesar disso, a Sanepar reforça 
o alerta para a população econo-
mizar água: “A população precisa 
priorizar o consumo para alimen-
tação e higiene pessoal. Diante 
da pandemia de coronavírus, é 
necessário usar a água para lavar 
bem as mãos e os pulsos, mas 
os banhos demorados devem ser 
evitados e as atividades não emer-
genciais, como lavar carros e calça-
das, devem ser adiadas”.

MÉDIA DE CHUVAS EM CASCAVEL

Mês  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2019  . . . . . . . 2020
Janeiro . . . . . . . . . .281mm .....177mm
Fevereiro . . . . . . . . .86mm .......177mm
Março . . . . . . . . . . .185mm .....25mm
Abril . . . . . . . . . . . .163mm .....56mm
Maio . . . . . . . . . . . .366mm .....157mm
Junho (até 22) . . . . .14mm .......39mm

SECA do Lago 
Municipal, que 
assustou a população 
ano passado, pode 
voltar a se repetir

ARQUIVO
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As obras das unidades de 
saúde do Tio Zaca e Santo Inácio 
estão sendo executadas dentro 
do cronograma elaborado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Cascavel. São duas obras com 
foco na saúde humanizada e mais 
conforto aos pacientes.

As obras ficam na região oeste 
da cidade e pertencem ao chamado 
Distrito 1 da Divisão de Atenção 
Primária da Secretaria de Saúde. 
As duas novas unidades vão pro-
porcionar mais comodidade aos 
mais de 20 mil moradores da 
região do Bairro Santa Cruz, que 
contam com apenas uma unidade 
básica de saúde.

Conforme a Secretaria de 
Saúde, em 2019, entre consultas 
(clínico-geral, pediatria e ginecolo-
gia), a UBS Santa Cruz atendeu em 
média 1.145 consultas/mês. Já o 

Complexo de Saúde e USF darão
mais conforto à população

atendimento multiprofissional (Ser-
viço Social e Enfermagem) realiza, 
em média, 547 consultas por mês.

Na odontologia, a unidade do 
Santa Cruz realizou 6.833 proce-
dimentos em pacientes.

“Com o Complexo de Aten-
ção Primária Tio Zaca e a USF 
Santo Inácio, vamos oportunizar 
a redistribuição dos atendimentos 
fazendo com que toda a demanda 
atendida pela UBS Santa Cruz seja 

referenciada para as novas uni-
dades”, explicou o secretário de 
Saúde, Thiago Stefanello. “Vamos 
oferecer à população da região 
do Santa Cruz mais confor to e 
comodidade na hora de buscar o 
atendimento de saúde. Cascavel 
será destaque mais uma vez 
na ampliação do número de 
equipes de Saúde da Família, 
promovendo ainda mais o aten-
dimento humanizado”.

Complexo Tio Zaca
A obra do Complexo de Atenção Primária de 
Saúde Tio Zaca começou em dezembro de 

2019 e 23,44% da construção foi executada. 
O local abrigará uma academia da saúde 

com área de vivência, estacionamento e pai-
sagismo. A unidade de saúde poderá com-
portar quatro equipes de saúde da família, 
proporcionando ambientes adequados e 
acessíveis à população e aos servidores.
O complexo contará ainda com uma 
academia da saúde do governo fede-

ral, programa que visa à promoção e à 
produção do cuidado com a saúde a partir 
da implantação de espaços públicos. Eles 
contam com infraestrutura apropriada, 

equipamentos e profissionais qualificados.
No complexo Tio Zaca, a academia 

receberá dez equipamentos para exercí-
cios, uma pista de caminhada ao longo 

do terreno que será impactado pela 
obra, paisagismo e uma área de vivência 
composta por: sala de vivência interna, 

sanitários masculinos e femininos, sala de 
orientação, copa, DML e depósito.

O valor do investimento é de R$ 
2.489.434,53, mais R$ 125 mil para a 
construção da Academia da Saúde.

O Complexo Tio Zaca deve ser concluído 
em setembro deste ano.

Unidade Saúde da Família Santo Inácio
A obra da Unidade de Saúde da Família Santo Inácio também começou em 

dezembro de 2019 e 25,85% está executada. 
A unidade terá três equipes de saúde da família e a estrutura contemplará, 

dentre outros espaços, farmácia, consultório odontológico com capacidade total 
de três cadeiras odontológicas, escovário, sala de curativos/suturas e coleta de 
material, sala de aplicação de medicamentos, sala de atendimento individuali-

zado, sala de serviço social, sala de inalação coletiva, cinco consultórios, sala de 
reunião e educação em saúde, sala agentes comunitários em saúde, vestiários 
masculino e feminino com sanitários, copa, sala de limpeza e desinfecção, sala 

de armazenamento e estocagem de material esterilizado, almoxarifado, rouparia, 
sanitários masculino e feminino, além de estacionamento. O valor do investimento 

é de mais de R$ 2 milhões. A obra deve ser entregue em novembro deste ano.

FOTOS: SECOM
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Quando se fala em harmonização dentro 
de casa, dentro do Feng Shui, sua cama 
representa você e, por isso, é considerada 
o móvel mais importante da casa. 

Pense bem, provavelmente, a sua 
cama é o local onde você passa mais 
tempo do seu dia. Além disso, é sobre 
ela que você dorme e, quando dormimos, 
entramos em um estado passivo cha-
mado “yin”. Nesse estado, somos mais 
suscetíveis às energias que nos cercam.

No Feng Shui, a posição da cama é de 
extrema importância pois irá influenciar de 
forma intensa sua energia, te afetando tanto 
consciente como inconscientemente.

A primeira orientação do Feng Shui é para 
que a cama seja posicionada em um local 
no qual você consiga visualizar a porta de 
entrada do seu quarto. Essa é conhecida 
como posição de comando. No entanto, é 
preciso evitar que a cama esteja diretamente 
alinhada com a porta. O ideal é que a posi-
ção da cama fique na diagonal da entrada.

Se o quarto é pequeno e não for possível 
colocar a cama na posição de comando, você 

pode improvisar com um espelho. Pendure 
um espelho no quarto de forma que, quando 
você estiver deitado na cama, consiga ver o 
reflexo da porta nele.

Pode colocar a cama embaixo da 
janela? Não! Evite posicionar a cama 
embaixo da janela, principalmente se o 
seu quar to for no andar térreo ou se você 
tiver problemas oculares.

Segundo o Feng Shui, a cama encostada 
na parede sólida é a melhor posição para 
esse móvel. Com essa posição, você reduz 
a energia acima da sua cabeça, fazendo 
com que tenha uma boa noite de sono. Se, 
por algum motivo, sua cama não se encai-
xar na parede, a forma de corrigir a situa-
ção é manter a por ta do quar to fechada 
quando estiver na cama.

Também é importante se atentar ao tipo 
de cama que irá escolher e comprar. As mais 
indicadas são aquelas de madeira maciça ou 
que tenham cabeceiras solidamente esto-
fadas. Evite cabeceiras com vários painéis, 
barras abertas ou com prateleiras.

Fonte: Astrocentro

Onde colocá-la para atrair 
paz e prosperidade?
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você vai ter a chance de aprender sobre si mesmo 
através de suas reações. Apesar de alguns momentos 
passageiros de cansaço, você estará em boa forma hoje. 
Revitalize-se através do esporte.

Touro 21/04 a 20/05
É hora de suavizar um desentendimento. Você vai ser capaz 
de encontrar as palavras certas, sem torcer nada. Seu corpo 
não está recebendo bastante vitaminas ou minerais - não é 
nada grave, mas você deve resolver o problema.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você tem uma maior autoconfiança e uma necessidade 
crescente de transformar seus sonhos em realidade. Você 
está em excelente forma e sabe gerenciar seus níveis de 
energia habilmente, sem deixar que isto seja evidente 
para as pessoas que o rodeiam.

Câncer 21/06 a 21/07
Seu realismo é tingido com otimismo. Isso vai motivar 
sua equipe e você estará cercado por um grupo bom. 
Seu espírito está girando em todas as direções, o que 
é desgastante. Leve as coisas um passo de cada vez e 
recarregue as baterias em uma atmosfera calma.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
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.

Aquário 21/01 a 19/02
Seu otimismo vai ajudá-lo a superar aborrecimentos e obstá-
culos em seu caminho. Use isso para deixar para trás certos 
hábitos ruins que prejudicam seu estilo de vida saudável - 
você está começando a sentir os efeitos.

Peixes 20/02 a 20/03
Hoje é o dia perfeito para perdoar e fazer as pazes com 
alguém próximo ao seu coração. Haverá tanta coisa acon-
tecendo em torno de você que você vai correr o risco de 
se desgastar por isso. 

Você vai ter entusiasmo, mas vai continuar deixando para resol-
ver as coisas no último minuto. As conversas que tiver hoje vão 
lhe trazer paz interior. Não seja tão ansioso para ajudar os outros.   

De repente você se sente tomado por uma sensação de 
liberdade. Evite tomar grandes decisões de hoje. Você 
tem uma sensação de serenidade e calma, o que lhe 
permitirá recarregar as baterias. Você precisa disso.

Você vai encontrar a tranquilidade que está esperando em sua 
vida privada. Não há continuidade em suas discussões. Cuidado 
em particular com os excessos alimentares ou sexuais.  

Você está se tornando consciente dos erros do pas-
sado e terá de confiar em alguém. Não se segure. Você 
vai ter mais liberdade e mais confiança daqueles que o 
rodeiam para conseguir colocar suas teorias à prova.

Hoje vai ser um dia difícil se você ficar tão sério. Você 
corre o risco de falar rápido demais. A maioria de sua 
energia será usada em discussões com as pessoas que 
o rodeiam e elas irão ajudá-lo a se orientar novamente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Feminicídio
Homicídios
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Mortes no trânsito

01 
17 
01 
02 
16

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Policiais civis da Delegacia de 
Homicídios de Cascavel prenderam 
ontem (23) um homem suspeito de 
ter participado do homicídio de Gio-
vani Mapeli da Paz, que foi morto 
com diversos disparos de arma de 
fogo no dia 15 de março em Curitiba.

De acordo com a polícia, houve 
uma discussão em um posto de com-
bustíveis às margens da BR-277, em 
Curitiba. Após a discussão, a vítima 
saiu do local de carro e foi seguida 
por amigos e parentes dos assas-
sinos, que fizeram sinal para que a 
vítima parasse. Ao parar o veículo, a 

Suspeito de homicídio em 
Curitiba é preso em Cascavel

Um acidente grave envolvendo um caminhão, uma caminhonete e uma carreta carregada com soja foi registrado nessa terça 
(23) na BR-163, nas proximidades do Contorno Oeste, em Cascavel. A carreta com soja e a caminhonete seguiam no 
sentido a Capitão Leônidas Marques, quando bateram contra um caminhão que ia no sentido a Toledo. Com a colisão, 
a carga de soja se espalhou pela pista e os veículos ficaram parcialmente destruídos: a caminhonete e o caminhão tiveram 
partes completamente arrancadas. Apesar dos danos nos veículos, os condutores tiveram ferimentos leves.

vítima saiu e foi ao encontro deles, 
momento em que os assassinos, 
que vinham em um veículo à frente 
do carro da vítima, deram marcha 
ré, um deles desce do veículo e 
vai em direção à vítima, atirando 
várias vezes.

A DHPP (Divisão de Homicídios e 
Proteção à Pessoa) de Curitiba inves-
tiga o crime e a autoridade policial 
daquela especializada representou 
pela prisão dos envolvidos, e infor-
maram então à DH de Cascavel que 
um dos autores estava na cidade.

As equipes da Delegacia de 

Na tarde de ontem (23), em diligências investigati-
vas, policiais do Setor Antidrogas do GDE (Grupo 
de Diligências Especiais) da 15ª SDP de Cascavel 
prenderam em flagrante um homem de 29 anos no 
Bairro Santo Onofre por tráfico de drogas. Com ele 
foram apreendidas drogas como maconha (do tipo 
capúlio) e cocaína, balanças de precisão e máquina 
para cartão de crédito. Foi lavrada a autuação em 
flagrante pelo delegado Luís Rogério Ramos Sodré, 
responsável pelas investigações. O investigado foi 
recolhido na cadeia pública de Cascavel, onde 
permanece à disposição da Justiça.

Tráfico de drogas 
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Homicídios de Cascavel foram até 
um hotel no Centro e encontraram 
o suspeito. 

Ainda nessa terça, as equipes da 
DHPP de Curitiba prenderam outro 
envolvido em Curitiba.

O motociclista Valdecir Correia de 
Paula, 54 anos, sofreu ferimentos 
moderados ao colidir contra uma 
mureta na Rua Justino Becker, no 
Bairro Presidente, em Cascavel. A 
estrutura na calçada foi arrancada com 
a força do impacto. A vítima sofreu um 
corte na cabeça e diversas escoriações 
nas pernas e nos pés. O médico do 
Siate prestou os primeiros atendimentos 
no local e a vítima foi encaminhada à 
UPA Veneza para ser reavaliada.

Contra mureta

Contorno Oeste
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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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Ana Paula Vergutz é eleita presidente
da Comissão de Atletas da canoagem

A nova Comissão de Atletas da CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem), eleita 
para o ciclo de 2020 a 2024, escolheu a cascavelense Ana Paula Vergutz para presidir 
o colegiado, com Estevão Carvalho Lopes na vice-presidência. A palavra de ordem no 
grupo é o diálogo, visando o crescimento, desenvolvimento e sucesso da canoagem.
Atleta de canoagem velocidade, Ana Paula Vergutz é atleta olímpica e tem duas 

medalhas em edições dos Jogos Pan-americanos: bronze no K1-500m em Toronto 
2015 e Lima 2019. Ela foi a primeira e permanece como única brasileira a conquis-

tar tais feitos. Natural de Cascavel, a canoísta assume o posto prometendo “res-
ponsabilidade, respeito e honestidade”.

“Quero ser lembrada como uma pessoa que ajudou a melhorar o funcionamento, 
as condições de treinamento, as competições e demais fatores que influenciam a 
vida dos atletas, das pessoas envolvidas na modalidade e das que transformam a 
sociedade”, afirma Vergutz, que disputou os Jogos Olímpicos Rio 2016. A Comissão 
de Atletas da CBCa tem por missão representar os atletas perante a CBCa, fortalecendo os 

laços de comunicação e interação entre as partes. “Nós (atletas) somos os maiores afetados 
pela gestão das entidades, cujas decisões e ações influenciam no nosso dia a dia. Por isso, a 

participação do atleta na gestão da entidade é imprescindível”, complementa. 

Esporte que há alguns anos caiu 
no gosto de adolescentes brasilei-
ros, o skate já foi visto como um 
passatempo e teve seus pratican-
tes marginalizados. Agora, prestes 
a ser disputado pela primeira vez 
em uma olimpíada, o que nem o 
tradicional futsal conseguiu, o 
skate luta para se consolidar como 
modalidade aliada à sociedade. Em 
Cascavel, a ACSKT (Associação de 
Skate de Cascavel) foi fundada há 
dois anos e já comemora inúmeras 
ações voltadas ao esporte e seus 
praticantes na cidade.

“A associação foi criada com o 
intuito de organizar o esporte na 
cidade. Com a prefeitura, fez o pro-
jeto para a pista do skate park que 
está sendo construído no Ciro Nardi 
e que tem previsão de ser inaugu-
rada em agosto”, explica um dos 
fundadores da ACSKT, o presidente 
da associação, Diego Nazari Reis.

Outra ação da associação foi a 
revitalização da quadra de espor-
tes do Parque Verde. “O local já 
era utilizado por skatistas desde 

Associação de skate comemora
ações em apenas dois anos de vida

2006, mas como não havia uma 
gestão do espaço, era como se 
fosse abandonado, com vidros 
quebrados, mato alto e que servia 
de abrigo para usuários de drogas. 
Agora o espaço foi revitalizado, com 
ajuda de um patrocinador. Foram 
investidos cerca de R$ 10 mil na 
pintura, obstáculos e um guarda. O 
local agora se chama PV House”, 
continua Diego.

Uma ação semelhante foi reali-
zada no Jardim Veneza, onde uma 
quadra de espor tes implantada 
com recursos federais passou 
de abandonada para uma escoli-
nha de skate, ainda que de forma 
não oficial. Lá, as ações se esten-
deram à comunidade, com um 
movimento de doação de tênis e 
skates. Agora, com a pandemia, a 

ACSKT começou a doar mantimen-
tos, como cestas básicas. Mais de 
dez famílias de frequentadores do 
espaço já receberam donativos. 

Mais pistas e escolinhas
Já no Centro da Juventude do Bairro Consolata, a escolinha de skate da ACSKT 

está consolidada, assim como no Centro de Artes e Esportes Unificados, ao lado 
do Estádio Olímpico. Já no Bairro 14 de Novembro, a associação protocolou um 
ofício à Secretaria de Cultura e Esporte solicitando a melhora do piso na pista 

que conta com obstáculos oriundos de programa do governo federal.

SKATISTAS durante limpeza na quadra do 
Jardim Veneza

ACSKT

WANDER ROBERTO/INOVAFOTO/COB
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JOGAM HOJE
          INGLÊS

14h	 Man.	United	 x	 Sheffield
14h	 Newcastle	 x	 Aston	Villa
14h	 Norwich	 x	 Everton
14h	 W.	Wanderers	 x	 Bournemouth
16h15	 Liverpool	 x	 Crystal	Palace

        ESPANHOL
14h30	 Alavés	 x	 Osasuna
14h30	 Real	Sociedad	 x	 Celta
17h	 Real	Madrid	 x	 Mallorca

          ITALIANO
14h30	 Internazionale	 x	 Sassuolo
16h45	 Roma	 x	 Sampdoria
16h45	 Atalanta	 x	 Lazio

          PORTUGUÊS
15h	 	Tondela	 x	 P.	de	Ferreira
17h15	 Moreirense	 x	 Famalicao

Ferj publica novas datas para o Carioca
A Federação de Futebol do Rio de Janeiro divulgou, nessa ter-

ça-feira (23), em seu site a tabela dos jogos restantes da quarta 
rodada da Taça Rio.

O Botafogo teve jogo marcado contra a Cabofriense para sábado, 
às 17h, no Estádio Nilton Santos. O Fluminense vai enfrentar o Volta 

Redonda no domingo, às 19h, no Maracanã. Mais cedo, às 16h, a tabela 
prevê Vasco x Macaé, com transmissão da TV Globo, em São Januário. Os 
clubes ainda aguardam a decisão do STJD sobre o pedido de Fluminense e 
Botafogo de não atuarem no mês de junho. As duas equipes não concor-
dam em atuar no fim de semana. Os dirigentes tomaram conhecimento 
da tabela. Carlos Augusto Montenegro, do Botafogo, declarou: “Deixa 

eles. Vão fazer tudo de novo”.
Os jogos da quinta rodada da Taça Rio também foram confirmados, 

para o dia 1 de julho, quarta-feira: Flamengo x Boavista, Portuguesa x 
Botafogo, Bangu x Cabofriense, Vasco x Madureira, Macaé x Fluminense e 

Volta Redonda x Resende.

Esportes de aventura reforçam
o projeto de turismo rural 

O Projeto de Desenvolvimento 
do Turismo Rural do Paraná está 
avançado em Cascavel. Idealizado 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, custeado pelo 
PTI (Parque Tecnológico de Itaipu) 
e com a participação da Unioeste 
e da Adetur, o projeto mapeou 15 
propriedades rurais com potencial 
turístico em Cascavel.

Na manhã dessa terça-feira 
(23), as primeiras placas de sina-
lização do projeto foram entregues 
pela professora Luciana Farina à 
Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico. No total, serão 30 placas 
indicativas que possuem, inclusive, 
um QR Code, que ajudará o turista 
a se localizar. Basta fazer a leitura 
com celular que indicará um mapa 
com a localização completa de a 
propriedade rural. “A leitura irá tra-
çar a rota para chegar ao local”, diz 
o secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Alcione Gomes.

Alcione destaca que Cascavel 
possui um grande potencial de 
turismo rural a ser explorado, dando 
ênfase aos esportes de aventura, 

como o boia-cross no Distrito do Rio 
do Salto, e até banhos de cachoeira 
e passeios em bosques e cavalga-
das. E, claro, recompensados com 
uma rica gastronomia, como o tradi-
cional café colonial.

“É um projeto que tem potencial 
e que entendemos que vai se tornar 
um grande atrativo no futuro, uma 
vez que Cascavel tem grandes bele-
zas naturais para serem mostradas 
nas propriedades rurais e isso tam-
bém é uma forma de incrementar a 
renda do produtor”, observa.

PLACAS orientativas ajudarão os turistas a se localizarem na zona rural

SECOM
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A PANDEMIA
NÃO ACABOU.
USE MÁSCARA.

Saiba tudo sobre o coronavírus: coronavirus.pr.gov.br

• A máscara é uma das principais medidas para combater o coronavírus.

• Cubra totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços nas laterais.

• Continue higienizando as mãos com álcool gel 70% ou água e sabão. 

• Evite aglomerações e respeite o distanciamento social. 

• Fique em casa. Mas, se precisar sair, use máscara.

Lei 20.189 de 28 de abril de 2020, sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras no Estado do Paraná.

Cade e BC barram acordo que prevê 
pagamentos pelo WhatsApp

A Superintendência-Geral do 
Cade (Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica) suspendeu 
ontem (23) o acordo entre What-
sApp, Cielo e instituições finan-
ceiras que permitia pagamentos 
e transferências de valores direta-
mente entre usuários do aplicativo.

O Banco Central tomou deci-
são semelhante e divulgou comu-
nicado ordenando as bandeiras 
de cartão de crédito Visa e Mas-
tercard - usuárias do sistema - a 
suspenderem a operação de paga-
mentos dentro do novo sistema.

Anunciada em meados de 
junho, a parceria envolve o Face-
book, controlador do WhatsApp, e 
a credenciadora Cielo, responsável 
pelo processamento financeiro das 

transferências e uma das maiores 
no ramo das maquininhas de paga-
mentos. Inicialmente, redes de car-
tões de crédito e de débito do BB 
(Banco do Brasil), do Nubank e do 
Sicredi poderiam usar o sistema.

ATÉ R$ 5 MIL
O Banco Central, que regula o mer-

cado de capitais, e o Cade, responsá-
vel pela livre concorrência, solicitaram 
esclarecimentos sobre o modelo de 
negócios que, segundo analistas, 
tem potencial para levar à substitui-
ção das maquininhas em transações 
de até R$ 5.000 por mês.

Para BC e Cade, há dúvidas sobre 
a natureza do serviço. Em nota, o BC 
disse que a decisão é para preservar 
um adequado ambiente competitivo, 

que assegure o funcionamento de 
um sistema de pagamentos inte-
roperável, rápido, seguro, transpa-
rente, aberto e barato.

Pessoas que par ticipam das 
discussões afirmam que o Cade 
considera o negócio uma joint ven-
ture que, como tal, deveria ter sido 
previamente notificada.

MÁ-FÉ
Os técnicos do órgão avaliam a 

hipótese de que tenha havido má-fé 
das empresas porque o WhatsApp 
já tentou essa manobra na Índia e 
no México, ambas sem sucesso.

Por isso, o superintendente-ge-
ral do Cade, Alexandre Cordeiro de 
Macedo, decidiu suspender preven-
tivamente o acordo.
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