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Campanha inédita destaca
a importância do comércio
Em uma ação inédita, entidades organizadas e a imprensa se unem para uma campanha 
de valorização do comércio local, responsável por mais de 27 mil empregos que geram 
mensalmente R$ 61,45 milhões em salários em Cascavel. A programação prevê ainda 

capacitações e consultorias para empresários e funcionários saírem o mais rápido possível 
da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. l Pág. 03

 JOGÃO DE BOLA
Vazio há quatro meses, o Estádio Olímpico recebe um jogão de bola nesta quarta-feira, 

pelo Campeonato Paranaense. O FC Cascavel entra em campo com vantagem após 
a vitória no jogo de ida sobre o Rio Branco, cada vez mais perto da Copa do Brasil. 

Devido à pandemia, não será permitida presença do público. l Pág. 14

“Ainda sinto cheiro de
fumaça”, diz morador uma
semana após incêndio 
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PRF encontra cocaína que
seria vendida em Cascavel
dentro de tanque de gasolina

Série Ouro de Futsal tem
nova fórmula que promete
surpresas para a fase final
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A nossa família marca o que nós somos
Para entendermos a relação com nossos pais, poderíamos recorrer à ima-

gem da árvore da terra. Desde que iniciamos a vida neste mundo, a relação com 
nossos pais se assemelha muito à planta com o terreno onde ela está plantada. 
Desde a semente, a árvore absorve da terra tudo o que a faz crescer. Ela tem 
as raízes que são aquilo que a mantém de pé e por elas recebe nutrientes, bem 
com a luz do sol e o intercâmbio de nutrientes do seu ambiente.

Com o ser humano acontece algo muito parecido. Quando nós saí-
mos da vontade de Deus, somos plantados dentro de uma família, com 
pai, mãe, irmãos... Ali, recebemos uma carga genética. Assim, como a 
árvore terá sempre suas raízes cravadas na terra, onde iniciou sua vida, 
nós também, teremos sempre a marca de nossos pais, de nossa família. 

As nossas relações familiares vão construindo aquilo que somos e 
essas marcas permanecerão sempre em nós. Até poderemos arrancar 
a nossa planta e transportá-la para outro terreno, mas jamais podere-
mos arrancar em nós os nossos pais. Eles serão sempre nossos pais, 
independente do que acontecer. 

Por isso, essa relação saudável com nossas raízes é muito importante. 
Embora possa haver feridas, e, em muitos casos, elas são profundas, dentro 
de cada um de nós precisa haver a disposição para o perdão. Preciso perdoar 
e curar as feridas que estão nas minhas raízes. 

Nossas raízes originais estarão para sempre cravadas em nossos 
pais, mesmo quando o filho é adotado por outros pais. As raízes emocio-
nais e afetivas continuaram sempre ligadas à origem, aos pais que nos 
geraram. Transportar uma árvore é possível, mas transportar a herança 
genética, isso não conseguimos.

Essa realidade não pode parecer um determinismo. Isso não pode 
significar que eu não possa evoluir, ser melhor, dispensar os medos, largar 
o temperamento difícil que eu tenho, abandonar os vícios que me ferem. 

A vida é progresso. Eu posso progredir. Devo progredir. 
Não posso atribuir meus fracassos aos meus pais, à minha herança 

genética. Se essa herança pesa em você, procure curar o que você 
herdou e é negativo em você. 

Por outro lado, sempre há muitas coisas positivas para observar. 
Compreendendo a história de sua família, de seus pais, de sua ori-

gem, você poderá ser uma pessoa livre, apreender e guardar as coisas 
boas e superar, sanar e se libertar das negativas. 

Para sermos pessoas curadas emocionalmente e na nossa interio-
ridade, precisamos sempre voltar à nossa família e perceber o que se 
passou lá, e curar aquilo que não foi bom nas nossas relações. Sempre é 
possível perceber o lado positivo e bom das coisas, que, quase sempre, 
é muito maior do que o negativo.

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

“Mais uma semana se inicia 
com números que demons-
tram que estamos saindo 

da pior fase da pandemia (...) Não 
podemos relaxar, vamos com muita 
consciência e responsabilidade fazer 
a nossa parte e ajudar na retomada 
que nosso país precisa, sempre equi-
librando as ações de saúde, 

salvando vidas, e permitindo 
a retomada também o sus-

tento de cada família”.

Secretário de Saúde 
de Cascavel, Thiago 
Stefanello, sobre a 

redução de casos do 
novo coronavírus na 

cidade, que chegou a ser 
considerada o epicentro 

estadual.
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 Após a realização de pesquisas, as entidades envolvidas no Programa de Reto-
mada Econômica de Cascavel vão desenvolver uma série de ações com foco 

no combate aos reflexos da crise. Dividido em frentes de atuação, o programa 
contempla também o setor do comércio, que é composto por mais de 14,7 mil 

empresas e gera mais de 27 mil empregos na cidade. 
O primeiro passo foi dado com a formação de um grupo de trabalho específico, 

composto pela Prefeitura de Cascavel, Câmara Municipal, Sebrae/PR, Instituto de Pla-
nejamento de Cascavel, Acic, Amic,  Fecomércio PR, Sesc, Senac, Sindilojas e Codesc. 
Com isso, as entidades priorizaram três temas para o setor do comércio: capacitação, 

consultoria e assessoria; acesso ao crédito e fomento às compras locais.
Além de webinars, a programação contempla a oferta de consultorias e capaci-
tações gratuitas aos empreendedores do comércio. No cronograma, a Acic vai 

oferecer capacitações gratuitas em marketing digital; Senac vai oferecer o curso 
“e-commerce: vendendo no comércio eletrônico” para pelo menos 45 micros e 
pequenas empresas de Cascavel; Sebrae/PR e Fecomércio PR vão disponibilizar 
vagas ilimita das para a capacitação Varejo Digital e Amic vai disponibilizar 120 

horas de consultorias gratuitas, sob demanda, por meio do projeto Conecta Amic. 

 A história mostra que a união é 
uma aliada poderosa para enfren-
tar crises e situações inesperadas 
e tão desafiadoras como a de agora. 
Por isso, Acic (Associação Comercial 
e Industrial de Cascavel) e os jor-
nais HojeNews e O Paraná, além 
de outros veículos de comunicação 
locais, integram-se em uma campa-
nha para mostrar à comunidade a 
importância de valorizar e de forta-
lecer o comércio local. O objetivo é 
que todos possam contribuir para 
que os reflexos provocados pela 
pandemia do novo coronavírus 
sejam minimizados rapidamente.

A estratégia empregada é levar 
uma mensagem clara, objetiva e oti-
mista aos consumidores, informando 
que a pandemia que cria tantas dificul-
dades leva também a novos hábitos, 
acelera o processo de uso de várias 
ferramentas digitais e comprova mais 
uma que, juntos, todos podem somar 
para que os negócios e as oportunida-
des sejam retomados.

“Agradeço a toda a imprensa que 
tão gentilmente já se prontificou a par-
ticipar dessa ação que vai trazer con-
sequências positivas a todo o Municí-
pio. Reforçamos que todos são muito 
bem-vindos a se integrar”, afirma o 
presidente da Acic, Michel Lopes. 

O diretor de Comunicação Social 
da Acic, Carlos Guedes, acres-
centa que a imprensa local sem-
pre foi uma grande parceira porque 
entende a força e a importância 
das empresas e do que o comércio 
representa nesse contexto todo.

A FORÇA DO COMÉRCIO
Indicadores obtidos com IBGE, 

Ipardes, Receita Federal e Rais 
comprovam a força e a impor-
tância do comércio de Cascavel 
na formação das riquezas locais. 

Campanha destaca a força e 
a importância do comércio

Atualmente, 14.777 de todas as 
empresas do Município legalmente 
constituídas (34,36%) atuam no 
comércio. Essas lojas respondem 
por 27.779 empregos, ou 27,13% 

do total, e a massa salarial que 
o comércio movimenta é de R$ 
61,45 milhões por mês. 

Um dos objetivos da campanha é 
mostrar aos consumidores que com-
prar no comércio local é a uma forma 
de fazer girar mais dinheiro na econo-
mia do Município. Com isso, ajudam 
a fortalecer as empresas, que então 
encontram sustentação para manter 
e até aumentar a oferta de postos 
de trabalho. Afinal, é das empresas 
que vem a geração de tributos, que 
são os recursos utilizados para cus-
tear os mais diversos serviços públi-
cos, a exemplo da saúde.  

 Próximos eventos
As webinars para o comércio serão realizadas sempre nas quartas-feiras, às 

20h. Nesta quarta (22), o tema abordado será “canais de vendas: como usá-los 
para vender mais no comércio varejista”. No dia 29, o assunto será “gestão 

financeira: crie o futuro gerenciando o presente da sua empresa”. Em agosto, 
no dia 5, o tema será “como inovar com sua equipe no universo digital” e, no 
dia 12, haverá o encerramento, com a webinar “marketing para o varejo pós-

-covid: novas soluções para um novo consumidor”. 
Para a inscrição, é necessário entrar em contato com as entidades organizadoras. 

CONTATOS
No Sebrae, o contato é ddoneda@pr.sebrae.com.br; Amic, telefones (45) 

99859-0111 e 3036-5636; Senac, com Laís pelo telefone (45) 99956-3596; Acic, 
pelo telefone (45) 3321-1424.

Programação especial

das empresas de Cascavel são 
do comércio, geram 27.779 empregos, 

cujos salários movimentam  
R$ 61,45 milhões por mês 

34%
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 Comida Boa
O Cartão Comida Boa, iniciativa do governo estadual, é um benefício no valor 
de R$ 50, que possibilita a compra exclusiva de produtos da cesta básica em 

mercados credenciados. O recurso é destinado a famílias em situação de 
vulnerabilidade social. Nesta semana foi depositada a terceira e última parcela. 

O valor pode fazer a diferença na vida daqueles que estão passando por 
dificuldades, principalmente por conta do coronavírus. Em Cascavel, das 18.617 
famílias selecionadas para receber o benefício, 14.436 foram até os pontos de 

entrega pegar o cartão.  

 O governador Carlos Massa Rati-
nho Junior enviou para a Assembleia 
Legislativa ontem (21) dois projetos 
de lei que alteram a legislação 
vigente sobre veículos automoto-
res. Ambos estão no âmbito do 
enfrentamento ao novo coronaví-
rus. O primeiro texto permite o par-
celamento do IPVA (Imposto sobre a 
Propriedade de Veículo Automotor) 
ainda devido em 2020. A segunda 
proposta isenta o pagamento das 
diárias dos veículos apreendidos 
que ficam nos pátios do Detran e 
da Polícia Militar

O projeto tributário vale para 
veículos adquiridos até 31 de 
dezembro do ano passado. O IPVA 
poderá ser parcelado em até seis 
vezes, com taxas mínimas de R$ 
106,60. Os pedidos deverão ser 
feitos até 17 de agosto no site da 
Secretaria de Estado da Fazenda 
pelos proprietários dos veículos e, 
assim que o primeiro pagamento 
for realizado, o Detran poderá emi-
tir o licenciamento.

Se aprovada, a medida será iné-
dita no Estado. O parcelamento da 
dívida era permitido apenas para o 
exercício seguinte. 

Segundo a Secretaria da Fazenda, 

Governo propõe parcelar
IPVA de 2020 já vencido

até junho de 2020 a inadimplência 
de IPVA era de cerca de 23,7%, den-
tro da média dos últimos primeiros 
semestres. Em 2019, por exemplo, 
foi de 20%. Em valores absolutos 
cerca de R$ 890 milhões poderão 
ser parcelados pelos contribuintes, 
sem contar juros e encargos inciden-
tes nos parcelamentos.

Pelo texto, o inadimplemento de 
três parcelas, consecutivas ou não, 
ou de valor equivalente a três par-
celas, e a falta de pagamento de 
quaisquer das duas últimas parce-
las ou do saldo residual, por prazo 
superior a 60 dias, acarretarão na 
suspensão do parcelamento.

PÁTIOS
O outro projeto de lei isenta o 

pagamento das diárias dos veículos 

apreendidos que ficam nos pátios do 
Detran e da Polícia Militar enquanto o 
atendimento do órgão estiver restrito 
em função da pandemia provocada 
pelo novo coronavírus. A medida 
vale a partir da publicação da lei e o 
benefício cessará quando todas as 
atividades puderem ser desempe-
nhadas normalmente.

Pelo texto, apenas a primeira 
diária deverá ser paga porque diz 
respeito ao trabalho de recolhi-
mento do veículo ao pátio, ou seja, 
a isenção valerá apenas a par tir 
da segunda diária. O projeto de lei 
também indica que quem tiver qui-
tado diárias entre 19 de março e 
a data da publicação da lei poderá 
solicitar o reembolso ao Detran.

Os projetos de lei serão votados 
nesta quarta-feira (22). 
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 Com o avanço das obras na Rua Xavantes, uma das principais do 
Bairro Santa Cruz, o cenário na região oeste do Município está dife-
rente, alçando a via ao status de avenida.
As máquinas estão na pista desde abril em função das obras de 
revitalização no trecho entre a Rua Caiçaras até a Públio Pimentel. A 
reurbanização do local compreende o alargamento da via de 9 para 
12 metros, novo pavimento, sinalização de trânsito, acessibilidade, 
calçadas em paver e arborização. A extensão da obra é de 1,8 km. 
Conforme a última medição, a obra ultrapassa os 50% de conclusão.
A entrega da reestruturação está prevista para 210 dias após o 
início dos trabalhos, ou seja, ainda este ano os cascavelenses da 
região já desfrutarão de uma Avenida revitalizada. 
Com um investimento de mais de R$ 4,8 milhões, a reurbani-
zação facilitará o tráfego na Xavantes, que se tornou uma via 
bastante movimenta devido à localização próxima a instituições 
de ensino e seu intenso comércio.
Em função da obra, 162 árvores foram retiradas. A administração 
municipal prometeu replantar 279 árvores, em contrapartida. 

 Com o objetivo de formalizar o 
segmento dos coletores de reciclá-
veis e criar uma rede descentralizada 
de reciclagem, Cascavel inaugura 
nesta quinta-feira (23) o Ecoponto 
do Santa Cruz, o primeiro da região 
oeste da cidade. A iniciativa faz parte 
do programa Sustentar.

A estrutura de mais de 520 
metros quadrados é ideal para que 
os agentes consigam desempenhar 
seu trabalho com maestria e em 
prol do meio ambiente, uma vez 
que a Linha de Triagem tem capa-
cidade de reciclar diariamente até 
4 toneladas de resíduos. 

Na próxima semana cerca de 40 
catadores de recicláveis da Cootacar 
iniciarão suas atividades no local.

Ecoponto do Santa Cruz pode
reciclar até 4 toneladas por dia

 BARRACÃO de mais de 
520 metros quadrados será 

inaugurado nesta quinta 

Outros ecopontos
Serão instalados ecopontos no Bairro 
Cascavel Velho, no Jardim Quebec, 
Bairro Melissa e no Jardim Brasília, 
além do Ecoponto da Manaus, que 
futuramente também será usado como 
Ecoponto Educativo para ensinar às 
crianças a importância da reciclagem.

Estrutura
O novo Ecoponto conta com área operacional equipada com esteira de eleva-

ção de resíduos, esteira de triagem, esteira de rejeitos, mesa de triagem, prensa 
enfardadeira horizontal, paleteira, balança eletrônica, caçambas estacionárias e 

carrinhos de movimentação de big bags e fardos. 
Além disso, há ainda a área administrativa, com cozinha/refeitório, 

escritórios, vestiários e banheiro. A cozinha/refeitório será dotada de todos os 
eletrodomésticos necessários e o escritório equipado com computador, mesa, 

cadeiras e impressora, que vão auxiliar nas atividades diárias no Ecoponto.
O investimento é de R$ 870.065,56, sendo que 90% desse valor foi custeado 
pela Itaipu Binacional, com 10% de contrapartida do Município. A unidade 

receberá o material oriundo da coleta seletiva municipal. O material será triado, 
enfardado e, posteriormente, comercializado pelos catadores da Cootacar.  

Obras na Rua Xavantes avançam
 VANDERLEI FARIA/SECOM

SECOM

O QUE: Inauguração do Ecoponto do Santa Cruz
QUANDO: quinta-feira (23)
QUE HORAS: 9h
ONDE: Rua Kamaças, esquina com a Rua Tupinambás  
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 Em Cascavel, atuação do Minis-
tério Público do Paraná resultou na 
suspensão de autorização do IAT 
(Instituto Água e Terra do Paraná) 
que permitia o corte de 231 arau-
cárias na zona rural. 

A decisão, expedida em cará-
ter liminar na segunda-feira (20), 
atendeu pedido feito em ação civil 
pública ajuizada pela Regional 
Oeste do Gaema (Grupo de Atuação 
Especializada em Meio Ambiente, 
Habitação e Urbanismo) e pela 9ª 
Promotoria de Justiça da comarca.

A supressão da vegetação havia 
sido autorizada pelo órgão ambien-
tal estadual (Autorização Florestal 
40.131) a pedido do Município de 
Cascavel, sob a justificativa da 
necessidade para a realização de 
obras de ampliação e adequação 
da Estrada Rural Arataca, situada 
na zona rural do Município. 

Ao requerer a suspensão da 
permissão para a derrubada, o 
MPPR comprovou que ela foi emi-
tida pelo IAT sem qualquer embasa-
mento técnico ambiental ou estudo 
quanto aos impactos ambientais da 
obra pretendida. Além disso, não 
foi dada a devida publicidade ao 

Justiça suspende autorização
para corte de 231 araucárias

projeto, não sendo consultados os 
órgãos ambientais nem a socie-
dade em geral. 

Também foi demonstrado que 
o Município não apresentou - 
tampouco o IAT (Instituto Água e 
Terra) exigiu - projeto ou estudo 
alternativo para a adequação da 
estrada sem o dano ambiental 
com o corte da vegetação.

Proferida pela Vara da Fazenda 
Pública de Cascavel, a liminar 
impõe o pagamento de multa pelo 
Município no valor de R$ 5 mil para 
cada araucária eventualmente der-
rubada de modo irregular.

Conforme populares, não é raro 
encontrar araucárias caídas na 
estrada após temporais, inclusive 
interditando a passagem de veículos.

 MP-PR
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 A tradicional Feira do Teatro, 
que se consolidou em um ponto de 
encontro da população de Casca-
vel e até de moradores de cidades 
vizinhas nas manhãs de domingo, 
volta com suas atividades neste 
fim de semana.

A partir de domingo (26), arte-
sanatos, food trucks, artigos de 
coleção, brechó, entre outros, 
estarão disponíveis aos frequenta-
dores da feira no mesmo local, no 
estacionamento do Centro Cultural 
Gilberto Mayer, nos fundos do Tea-
tro Municipal de Cascavel. A feira 
ocorre das 8h às 13h.

O espaço é dedicado para expo-
sição e comercialização de produ-
tos artesanais, o que estimula a 
atividade cultural e econômica com 
geração de trabalho e renda.

Além de divulgar as atividades 
ar tísticas e ar tesanais, a feira 
oferece oportunidade para novos 

 Foi assinado nessa terça-feira 
(21), em Curitiba, o Termo de Ces-
são de Uso entre o Incra (Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária) e a Prefeitura de Cascavel 
de uma área de um hectare para 
regularização da Escola Municipal 
de Campo Zumbi dos Palmares, que 
funciona dentro do Projeto de Assen-
tamento Valmir Mota de Oliveira. 

O documento foi firmado pelo 
superintendente regional do Incra/
PR, Robson Luís Bastos, e pelo pre-
feito de Cascavel, Leonaldo Para-
nhos, na presença do suplente do 
Senado Plínio Destro (vaga do sena-
dor Oriovisto Guimarães).

O prazo da cessão é de 20 anos con-
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FEIRA se consolidou como ponto de encontro da população SECOM



08 LOCAL HOJE NEWS, 22 DE JULHO DE 2020

 Desespero
Quem não teve a casa atingida pelo fogo se lembra do desespero para tentar 

socorrer os vizinhos. Ana Antunes foi uma das pessoas que se apressaram em tirar das 
residências o que conseguia. “Eu me lembro de tudo toda hora... Começou no fundo 
da casa da minha mãe. Ouvi estalos e saímos correndo, senão teríamos morrido. Tira-

mos os botijões das casas para não explodir”.
Da casa onde Nelson José Kramer, de 72 anos, vivia há quase cinco anos sobrou 

apenas uma parte de concreto, que se tornou uma espécie de cozinha comunitária 
onde são preparados alimentos para quem ainda não tem onde cozinhar. “A gente 

vai se virando como pode. Frio e fome não estamos passando, graças ao coração do 
povo da cidade. Eu queria poder falar obrigado para cada um. Perdi quase minha casa 
inteira, mas teve gente que perdeu tudo e o mais importante são eles agora. Eu fico 

para depois”, relata. A quantidade de donativos deve suprir a necessidade deles para 
se instalarem novamente. 

De acordo com o Provopar, parte dos produtos arrecadados para as famílias do 
Interlagos será destinada para outras pesso-
as em dificuldades. “Mais de 5 mil pessoas 
vivem em vulnerabilidade social e fazem 

parte de uma lista de espera em Cascavel. 
Vamos prestar contas para a sociedade 
para que todos que colaboraram e que 
ainda estão colaborando saibam que as 
famílias foram atendidas. Conversamos 

com as vítimas do incêndio, já foi separado 
o suficiente para eles tanto em cesta bá-

sica quanto em roupa, calçado e coberta”, 
ressalta Néia Alberton, do Provopar.

Uma semana após o incêndio de 
13 casas no Bairro Interlagos, zona 
norte de Cascavel, 35 pessoas con-
tinuam desabrigadas, instaladas 
em casas de parentes ou amigos 
provisoriamente, aguardando uma 
resposta do Município com relação 
às residências. A realocação das 
famílias está sendo definida entre 
a Cohavel (Companhia de Habitação 
de Cascavel) e o IPC (Instituto de 
Planejamento de Cascavel).

“Estamos redesenhando o Lote-
amento Favo de Mel que fica bem 
próximo ao local onde as vítimas 
do incêndio moravam. A equipe da 
Cohavel está trabalhando num pro-
cesso de dispensa de licitação. A 
ideia é construir as casas nesse lo-
teamento novo para realocar todas 
as famílias”, explica Adani Triches, 
presidente da Cohavel.

Triches adianta que será elabora-
do um projeto na área incendiada, 
local de ocupação irregular e que 
pertence à prefeitura. “Queremos 
desenvolver um projeto de habitação 
no local onde aconteceu o incêndio 
com toda regulamentação fundiária 
e que serão destinadas para outras 
famílias”. Ele não precisou a data 
para isso virar realidade.

Famílias que perderam casas devem ir para loteamento

VISTA aérea mostra a 
dimensão da destruição
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Após perderem tudo o que tinham em menos de 

duas horas, na semana passada, as 13 famílias depen-
dem da solidariedade. E ela veio de maneira surpre-
endente. Em 30 horas depois do incêndio, o salão da 
Igreja Católica Nossa Senhora da Imaculada Concei-
ção, que também fica no Bairro Interlagos, já estava 
lotado de donativos. De acordo com o único balanço 
divulgado pela prefeitura, ainda no dia 16, eram mais 
de 300 cestas básicas, 50 mil peças de roupas, 500 
cobertas, 71 colchões, 15 geladeiras e 23 fogões. 

Mas os números vão além, pois muitos produtos 
foram encaminhados para outros pontos da cidade 
disponibilizados por voluntários e de ações entre ami-
gos, assim como donativos levados para a Defesa Civil 
e o Colégio do Interlagos.

Segundo o Provopar (Programa do Voluntariado 
Paranaense) em Cascavel, as famílias estão sendo 
assistidas desde o primeiro momento e a distribuição 
de comidas e roupas teve início ainda na semana pas-
sada. “Os alimentos estão agora no Provopar, que vai 
realizar a distribuição. Móveis e roupas permanecem 
no Centro Catequético do bairro”, resume a secretária 
de Assistência Social, Rose Vascelai.

Segundo Néia Alberton, coordenadora do Provo-
par, o momento é de triagem e separação: “Um grupo 
de voluntários e uma comissão formada por dois mo-
radores que tiveram as casas incendiadas e um casal 
que conhece todas as famílias auxiliam na contagem e 
na separação. Tudo está sendo fotografado”.

 CORRENTE de solida-
riedade surpreendeu e em 
poucas horas lotou espaço
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“Ainda sinto 
cheiro de fumaça”

Por volta das 19h30 da terça-feira dia 
14, um incêndio de grandes proporções 
mobilizou os Bombeiros. Casas eram 
consumidas pelo fogo em uma área de 
ocupação irregular, de difícil acesso. Co-
lados uns nos outros, os imóveis foram 
rapidamente destruídos. No total, 13 fa-
mílias perderam tudo. São 35 pessoas: 
13 homens, 12 mulheres e dez crianças, 
com idade que varia de 8 meses a 60 
anos, e que precisam recomeçar do zero.

Apesar da dimensão da tragédia, nin-
guém ficou ferido fisicamente, mas os trau-
mas foram inevitáveis. “Quando começou o 
barulho pensei que fosse chuva. Foi um sus-
to. Ainda sinto o cheiro da fumaça”, lembra a 
aposentada Marilene Leite, de 56 anos.

O olhar da dona de casa Adrielly Soa-
res, 26 anos, era desolador quando che-

gou ao local e viu a destruição. Ela recu-
perou os documentos do bebê no meio 
dos escombros. “Só pensei em colocá-los 
no sol para secar e agradeci a Deus, mas 
fiquei sem saber para onde ir”. 

A casa onde morava com o filho há 
cinco anos era “herança da mãe”. Uma 
semana depois da tragédia, abrigada na 
casa da irmã, ela fala do sentimento de 
gratidão enquanto recebe os donativos: 

“Estava só com a roupa do corpo, mais 
nada... As fraldas que comprei para meu fi-
lho naquele mesmo dia tinham queimado. 
Aqui recebi outros pacotes, roupas, lenço 
umedecido e comida”, relata, emocionada.

“Perdi o pouco que tinha”. A tristeza do 
morador reflete a dura realidade que tem 
pela frente: tentar recuperar o básico para 
retomar a vida. “Tenho que agradecer a 
Deus por estar vivo e voltar a trabalhar. Sou 
catador de reciclável e agora vou começar 
do nada”, conta Antônio de Brito, que re-
cebeu ajuda do vizinho para sair da casa, 
ficando apenas com a roupa do corpo. 

Trabalho dos 
Bombeiros

Através do relatório de atendi-
mento do Corpo de Bombeiros é 
possível constatar a proporção do 
fogo. Segundo a tenente Marcela 
Schwendler, foram utilizados quatro 
caminhões de combate a incêndio, 
uma carreta para reabastecimento 
das viaturas, quatro viaturas de 
apoio com materiais e uma ambu-
lância para atendimento. Da fase 
inicial de combate ao incêndio até o 
rescaldo, foram necessários 30 mil 
litros de água e 50 litros de gerador 
de espuma. O trabalho foi realizado 
por 23 integrantes da corporação.

O laudo com as causas do incên-
dio ainda não foi divulgado. A perícia 
é feita pela polícia científica, mas as 
informações iniciais do Corpo de Bom-
beiros colhidas durante o atendimento 
e relatos dos moradores eram de que 
o fogo começou com um curto-circuito 
na fiação elétrica de uma das residên-
cias destruídas pelo incêndio. NO DIA seguinte, cenário era de desolação
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 Em um momento em que a recomenda-
ção é de que todos fiquem em casa, conhecer 
em detalhes a relação entre as pessoas e suas 
habitações é uma boa dica. O livro “Tua casa 
teu retrato - O Feng Shui numa visão sistê-
mica” aborda como os ambientes nos impac-
tam e como retratamos no externo aspectos 
conscientes e inconscientes da nossa psi-
que. Uma leitura capaz de despertar um 
novo olhar sobre os ambientes.

 A autora Eloiza do Carmo Favero é 
uma experiente estudiosa de casas, e na 
obra narra experiências pessoais que, 
desde a infância, motivaram-na a estudar 
a relação entre os ambientes e os aspec-
tos psicológicos de seus habitantes. Ela 
atua profissionalmente com harmoniza-
ção de ambientes há mais de 25 anos. É 
natural de Caxias do Sul (RS) e reside em 

Anda sentindo um peso sobre seus 
ombros, como se algo estivesse te colo-
cando para baixo? Saiba que o desânimo 
e as pedras no meio do seu caminho para 
a felicidade podem estar relacionados à 
inveja e mau-olhado de outras pessoas. 
Para acabar com essa uruca, nada melhor 
do que um patuá para fechar o corpo. 
Esses poderosos amuletos têm o poder 
de quebrar qualquer energia negativa 
que vem tomando conta do seu dia a dia 
e prejudicando o seu desenvolvimento 
pessoal e profissional. Escolha aquele que 
melhor condiz com as suas necessidades 
e siga as instruções para usufruir dos seus 
benefícios místicos.

Livrar-se da inveja: faça um saqui-
nho com um pedaço de pano vermelho. 
Escreva com caneta vermelha, em um 
pedaço de papel, o nome das pessoas que 
têm inveja de você. Coloque o papel e um 
dente de alho dentro do patuá e pingue 
uma gota de azeite sobre ele. Enterre o 
saquinho em um vaso de barro. Nunca 
conte sobre a simpatia para ninguém.

Atrair boas energias: faça um saqui-
nho com tecido vermelho. Guarde dentro 
dele uma miniatura de girassol (pode ser 
um desenho) e uma foto sua. Costure o 

Conheça alguns patuás 
contra a energia negativa 

saquinho, fechando-o, e pingue três gotas de 
perfume de jasmim nele. Mantenha o patuá 
com você pelo tempo que achar necessário.

Corpo fechado contra o olho gordo: 
para estar sempre protegida, faça um 
saquinho de pano costurado à mão e 
coloque um punhado de artemísia dentro 
dele. Carregue-o sempre com você, em 
sua bolsa ou carteira. Quando não sentir 
mais necessidade de proteção, jogue o 
patuá em uma lixeira qualquer.

Fim das energias negativas: faça um 
saquinho com tecido branco, costurado à 
mão, e coloque uma pequena cruz dentro 
dele. Carregue esse patuá sempre que for 
visitar alguém, pois ele vai proteger você e 
garantir o seu bem-estar. Quando não esti-
ver utilizando o patuá, deixe-o na sua gaveta 
de roupas pelo tempo que achar necessário.

Adeus, cobiça: costure um pedaço de 
pano branco com linha também branca 
e faça um saquinho. Dentro dele, colo-
que um galho de arruda e três dentes de 
alhos. Lave bem as mãos após o contato 
com a arruda, pois ela é tóxica. Feche 
o saquinho com linha preta e deixe-o 
embaixo da sua cama por uma noite 
para absorver as energias negativas. No 

dia seguinte, guarde o patuá no seu guar-
da-roupa. Refaça-o sempre no começo do 
mês e enterre o antigo. Faça a magia pelo 
tempo que achar necessário.

Ficar longe do pessimismo: faça um 
patuá com um pedaço de tecido verme-
lho e coloque uma figa e alguns grãos de 
arroz dentro dele. Feche com linha da 
mesma cor. Quando estiver pronto, reze 
um Pai-Nosso e uma Ave-Maria para o seu 
anjo protetor. Carregue o patuá com você 
pelo tempo que quiser.

Chamar bons fluídos pra sua vida: 
junte folhas de guiné, árvore-da-felici-
dade, dinheiro-em-penca e louro. Pique-
as em pedaços pequenos e pingue algu-
mas gotas de perfume de verbena. Colo-
que tudo dentro de um saquinho de qual-
quer cor, feche com linha da mesma cor e 
guarde em uma gaveta sua por três sema-
nas. Depois, jogue-o no lixo. Lave bem as 
mãos após o contato com as plantas, pois 
elas são tóxicas.

Fonte: Alto Astral  

Autora lança livro que discute a relação entre as pessoas e suas habitações
Cascavel (PR) há 20 anos. 

 A primeira edição foi lançada em 
julho e em breve estará à venda nas maio-
res redes do mercado e no site da Editora 
Vírtua, de Caxias do Sul. De acordo com 
a autora, o objetivo é motivar os leitores 
a cuidar bem de suas casas. “Espero que 
as experiências e cases relatados possam 
ajudar outras pessoas a fazerem da sua 
casa um lar”, comenta.

 O livro traz percepções, ideias e um 
olhar ampliado sobre muito do que a casa 
representa e a forma com que podemos 
nos ver retratados nela. O conhecimento 
abordado pelo alemão Bert Hellinger no 
estudo das Constelações Familiares de 
Bert Hellinger está presente em diver-
sas situações abordadas na obra, enri-
quecendo o texto e conferindo ao livro 

também um cunho terapêutico, tornan-
do-o ainda mais interessante.

 Com sua experiência e sua forma leve e 
divertida, Eloiza nos faz ver que todos temos a 
capacidade de perceber quando um ambiente 
é saudável e harmônico ou não, e que cada 
um, dentro da sua realidade, pode fazer da 
sua casa um espaço aprazível e acolhedor.
Sem dúvida, o livro é uma ótima companhia 
para a quarentena e um grande motivador 
de significativas mudanças.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Gêmeos 21/05 a 20/06

Câncer 21/06 a 21/07

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
O fim de uma preocupação permitirá que um sonho do 
passado volte à cena. Ele se tornou mais possível do que 
você jamais pensou que poderia. Você precisa tirar férias 
e obter algum tempo sozinho para avaliar sua situação.

Aquário 21/01 a 19/02
Sua capacidade de persuadir vai funcionar milagrosamente 
para sair de uma situação embaraçosa. Você poderá contar 
com seus recursos. Você está em excelente forma, mas seria 
ainda melhor se bebesse mais líquidos entre as refeições.

Peixes 20/02 a 20/03
As estrelas estão lhe dando liberdade total para tirar o 
máximo proveito dos prazeres ao seu alcance. Você pre-
cisa recarregar suas baterias sozinho e fazer um balanço. 
Isso aumenta seus níveis de energia.

Você está vivendo a vida ao máximo. Não se preocupe 
muito com os detalhes! Respire mais profundamente e 
isso vai ajudar você a encontrar a calma que você precisa 
para as reorganizações que está fazendo.

Você vai colher os frutos dos esforços que fez no mês 
passado. Isso é algo para se comemorar! Um sentimento 
interno de bem-estar vai permitir que você coloque um 
grande número de ideias em ordem. A serenidade vai 
fazer você mais forte.

Você não terá dificuldade em se sentir em harmonia positiva 
com seu entorno. Você precisa descansar emocionalmente. Não 
hesite em mergulhar nos prazeres e no lazer do qual você gosta.

Você vai descobrir algumas informações picantes sobre as 
pessoas ao seu redor. Seja discreto para evitar disputas 
futuras. Você está em melhor forma e está pronto para 
satisfazer os seus desejos, mas está com menos energia 

Você vai aprender uma lição do passado. Este é o 
momento para fazer um balanço e colocar as coisas no 
lugar. Você poderia fazer isso desenvolvendo resistência 
sobre os músculos e ligamentos. Agora é a hora de prati-
car um esporte com isso em mente.

Você dará atenção de bom grado aos outros e isso vai lhe 
trazer sorte. Você estará em boa forma e canalizará a sua 
energia em excesso de forma construtiva. Faça exercício.

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

Você vai perceber coisas em comum com alguém próximo a 
você. O seu julgamento foi rápido demais, procure rever suas 
atitudes. Você é muito duro consigo mesmo. Certos sinais 
são evidência de cansaço, que você não deve negar mais.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 34

RMJ
PARABOLA

ARCADENOE
AEIMNR
TVAGDE

SINALEIRO
CAACRES

CATARAS
DAMETER
EGALOPE
ITATIRA

JOALHEIRO
GHOOIR

CALOTESAL

A história
contada

por Cristo

Barco do
Dilúvio
(Bíblia)

Dá o sinal
de aviso

O movi-
mento 

da roda-
gigante

As
primeiras
vogais do
alfabeto

Parte 
mais

gordurosa
do leite

Grande
(abrev.)

Traba-
lhador de
ferrovia

Ácidos;
azedos

A segunda
nota na
escala

musical

A corrida
mais

rápida
do cavalo

Vendedor
de pedras
preciosas

A via de
uso da
pílula

Dívida
que não
foi paga
(pop.)

Forma do
ângulo de
90 graus

Ouvir, em 
espanhol 

(?) de
fruta:

antiácido

Corrida, em inglês
Técnica oriental 

capaz de beneficiar 
o corpo e a mente

(?) Bon Jo-
vi, cantor
Opõe-se
a "mal"

Duas
famosas
capitais

europeias

Os ataques
realizados
por aviões

Pôr;
colocar 

Ramo de
árvore

Puxa;
arranca
(?) dog,

sanduíche

Carta do
baralho

"Tropa de
(?)", filme

Cólera

"(?) Maria",
minissérie
de 2005

Pedra, 
em tupi

Concede;
oferece 

Apanhar
um a um 

3/hot — itá — jon — mad — oír. 4/race. 5/acres.

Uma imensa satisfação é iminente. Você vai encontrar um 
apoio positivo para finalizar seus projetos. A atmosfera em 
torno de você está muito animada, há um risco de diminuir 
sua energia. Procure ambientes calmos e ouça o seu corpo.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
23 
01 
02 
21

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 A PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) apreendeu ontem (21) 15 qui-
los de cocaína e quatro de crack 
em uma abordagem na BR-277, 
em Céu Azul. 

Os policiais abordaram um 
motorista que conduzia um Ford Ka 
e, ao realizarem buscas no interior 
do carro, encontraram indícios no 
interior do tanque de combustível. 
O equipamento foi desmontado 
e, de dentro, os policiais retira-
ram 14 tabletes de cocaína, que 

Droga que seria vendida em Cascavel é 
encontrada em tanque de combustível

  PRF 

pesaram 15 quilos, e quatro de 
crack, com 4,1 quilos.

O motorista de 23 anos, mora-
dor de Foz do Iguaçu, disse que 
comprou as drogas em Foz do 
Iguaçu e que as comercializaria 
em Cascavel. 

Os agentes descobriram ainda 
que o documento do carro tinha 
indícios de adulteração.

O homem foi preso em flagrante 
e conduzido para a Polícia Federal 
em Foz do Iguaçu para o registro 
dos crimes de tráfico de drogas e 
uso de documento falso. 

A droga está avaliada em mais 
de R$ 600 mil. 

OS POLICIAIS desmontaram o 
tanque de combustível
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 Dois testes positivos para covid-19
O FC Cascavel realizou na segunda (20) nova bateria de testes para o coronavírus 
em todo o elenco, comissão técnica e funcionários do clube, seguindo os proto-

colos da FPF (Federação Paranaense de Futebol), da CBF (Confederação Brasileira 
de Futebol) e da Secretaria de Saúde do Paraná.

Dois deles testaram positivo: o auxiliar de preparação física Jean Pereira e do 
lateral-direito Lucas Paraguai, que faz parte da base da Serpente Aurinegra. 
Ambos estão assintomáticos. Eles foram afastados de todas as atividades do 
clube e seguem agora isolados e sob observação do departamento médico.

“Novamente, seguimos os protocolos determinados nessa retomada da competi-
ção, garantindo assim a segurança dos demais envolvidos no dia a dia do clube”, 

falou o médico do FC Cascavel, Claudio Bibiano. Além dos dois novos casos, o 
atacante Paulo Baya também segue isolado, respeitando o período de 14 dias de 
quarentena, e na próxima semana deve realizar novo teste. Ele foi diagnosticado 

com o vírus na quinta-feira (16) e seu quadro é assintomático. 

 Vazio há quatro meses, o Está-
dio Olímpico recebe um jogão de 
bola na noite desta quarta-feira, 
na partida de volta das quartas de 
final do Campeonato Paranaense. 
Interrompido em março devido à 
pandemia do novo coronavírus, o 
Estadual retornou no último fim de 
semana, mas os jogos ainda ocor-
rem sem público. 

O FC Cascavel entra em campo 
às 18h com vantagem sobre o Rio 
Branco, quem venceu no jogo de 
ida, sábado, por 3 a 0, no Estádio 
Germano Kruger, em Ponta Grossa. 
Para avançar à semifinal, o time 
comandado por Marcelo Caranhato 
pode até perder por dois gols de 
diferença. Mesmo assim, segundo 
a comissão técnica, é preciso 
cautela: “Na reapresentação da 
equipe, conversei com os jogado-
res e falei sobre a importância e a 
responsabilidade que temos nesse 
jogo. Construímos uma boa vanta-
gem, mas que não garante nada. 
Temos ainda que jogar 90 minutos 
com muita seriedade, respeitando 
sempre o Rio Branco que fez um 
bom campeonato e que tem joga-
dores que honraram sua equipe. 
Tenho certeza de que farão seu 

FC recebe Rio Branco com
vantagem para ir à semifinal

PARANAENSE

Onde assistir?
O confronto tem transmissão 
oficial pelo streamming Dazn 
(só assinantes). Será possí-
vel acompanhar a narração 
pelas rádios Litoral Sul e 
Ilha do Mel de Paranaguá, 
Colmeia Cascavel, além das 
webrádios Brasil Hits e Tresa-
merica de Cascavel.

EQUIPE treina para encarar o Leão da Estradinha nesta quarta

melhor nessa partida de volta”.
Lucas Tocantins, autor de dois 

gols no confronto de ida, conta que 
o objetivo é avançar cada vez mais 
no Paranaense: “É um momento 
especial marcar gols, avançar 
na competição, fazer história no 
clube... mas, para que tudo isso 
aconteça, é preciso focar, entrar 
em campo com seriedade, e não 
pensar na vantagem já construída. 

Uma etapa de cada vez. É dessa 
forma que chegamos até aqui, 
e queremos ir ainda mais longe 
nessa na disputa do Paranaense”.

O Rio Branco precisa de uma 
vitória por quatro gols para 
garantir a vaga ou uma vitória 
por três gols para levar a decisão 
para os pênaltis.

 O confronto não terá presença 
de público devido à pandemia. 
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Duas partidas que definem os classi-
ficados para a próxima fase do Campeo-
nato Paranaense ocorrem amanhã (23) na 
capital. O Athletico recebe o Londrina às 
17h na Arena da Baixada. Como as equi-
pes empataram por 1 a 1 na primeira par-
tida, em Cornélio Procópio, agora entram 
em campo sem vantagens.

Coritiba e Paraná jogam às 21h no 
Couto Pereira. Na primeira partida, 
na Vila Capanema, o Coxa do técnico 
Eduardo Barroca venceu por 1 a 0 e pode 
empatar para seguir na competição. Uma 
vitória paranista por um gol de diferença 
leva a disputa para os pênaltis, por isso, 
o Tricolor precisa de uma vitória por dois 
gols para seguir para a semifinal.

Mas o drama do Paraná pode ser 
ainda maior, com desfalques na equipe. 
O médio-centro Renan Bressan saiu lesio-
nado no primeiro tempo da partida na 
Vila Capanema e segue como dúvida.

Outros dois lesionados estão em recu-
peração e também são dúvidas: os meias 
Thiago Alves e Michel. Ambos já estavam 
no Departamento Médico e não enfrenta-
ram o Coritiba no último domingo. Thiago 
Alves tem boas chances de estar recupe-
rado e atuar no Couto Pereira.

Dos 32 jogadores do atual elenco do 
Paraná Clube, 21 estão em condições de 
jogo para esta quinta.

Contudo, os outros oito nomes são 
ausências confirmadas. Um deles é o 
ponta Andrey, que testou positivo para 
covid-19 e ficará em isolamento. Ele está 

Atrasada devido à pandemia, a 
Série Ouro do futsal paranaense 
terá novo formato de disputa, com 
os 14 times divididos em dois gru-
pos, jogando a primeira fase em 
turno único dentro do grupo e avan-
çando quatro times de cada grupo 
para os playoffs.

Outra novidade é o torneio que 
vai definir o rebaixamento e manter 
os times em atividade até o fim do 
ano. O novo formato permite que o 
último colocado na fase de classifi-
cação termine o campeonato como 
campeão da Taça FPFS e com o 

Série Ouro muda de formato
terceiro lugar geral.

“A ideia é manter todos os 
times em atividade o maior tempo 
possível, independente se os que 
estiverem desclassificados sejam 
os times da LNF [Liga Nacional] ou 
apenas no Estadual”, disse Cris-
tiano Barros, diretor de competi-
ções da Federação Paranaense de 
Futebol de Salão.

O campeonato começa dia 21 de 
agosto, com sete rodadas na primeira 
fase e mais seis para os playoffs das 
quartas de final até a decisão, na pri-
meira quinzena de dezembro.

PRIMEIRA RODADA
 Chopinzinho  x  Cascavel
 Marreco  x  São José dos Pinhais
 Dois Vizinhos  x  Ampére
 Campo Mourão  x  Siqueira Campos
 Foz  x  Palmas
 Umuarama  x  Toledo 

Fantasma
Também nesta quarta, no Estádio 
Germano Krüger, em Ponta 
Grossa, o Operário joga contra o 
Cianorte, às 20h, pelo Paranaense. 
Na primeira partida, o Fantasma 
venceu por 1 a 0 e agora o empate 
lhe garante a vaga. Já o Cianorte 
precisa de uma vitória por dois gols 
de diferença para se classificar ou 
por um gol para levar a disputa 
para as penalidades.
 

O Grupo A terá Pato Futsal, 
Cascavel Futsal, Marreco, Dois 
Vizinhos, Ampére, São José dos 
Pinhais e Chopinzinho.

No Grupo B estão Marechal, 
Campo Mourão, Foz Cataratas, 
Umuarama, Toledo, Palmas e 
Siqueira Campos.

assintomático. Os demais são jogadores 
que fazem parte do elenco, mas não 
foram registrados no Paranaense. 

Um deles é o volante Luan, que estava 
lesionado no início do ano e com situação 
contratual indefinida. Ele renovou para 
atuar pelo clube na Série B. E os outros 
seis são reforços contratados durante a 
pandemia e que perderam o prazo de ins-
crições para o Paranaense: o lateral-es-
quedo Jean, os meias Guilherme Biteco 
e Gabriel Pires, o lateral-direito Toninho 
e os zagueiros Salazar e Hurtado. 

 LESIONADO, 
Bressan é dúvida 

para o jogo no 
Couto Pereira   

Dois jogos na capital
RODRIGO SANCHES/PARANÁ CLUBE
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Auxílio Emergencial: 
quem teve
conta bloqueada 
deve ir à Caixa
O presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, afirmou nessa terça-
feira que cerca de 3 milhões de 
contas poupança digital do banco, 
movimentadas pelo Caixa Tem e 
usadas para o crédito do auxílio 
emergencial, foram bloqueadas por 
suspeita de fraude.
Apesar do problema, o executivo 
explicou que os correntistas não 
serão penalizados por terem sido 
hackeados. “Para ter acesso à conta, 
basta ir a uma agência com um 
documento em mãos e comprovar 
que a pessoa inscrita para receber 
o auxílio é realmente você e o 
dinheiro será liberado”.
Guimarães afirmou que a brecha 
da fraude se deu no início 
do cadastramento do Auxílio 
Emergencial. “Temos as provas 
de que a maioria foi utilizadas 
por hackers. Mas algumas são 
pessoas honestas que foram 
penalizadas”, admitiu.
Segundo Pedro Guimarães, 109 
milhões de cadastros do auxílio 
emergencial já foram processados, 
sendo que 65,2 milhões de pessoas 
receberam algum benefício e em torno 
de 43 milhões tiveram seus pedidos 
negados. Até ontem, o valor total 
distribuído pelo auxílio emergencial já 
havia somado R$ 121 bilhões.

As distribuidoras de energia 
elétrica poderão cortar a energia 
de consumidores que deixarem 
de pagar suas contas a partir de 
1º de agosto. Apenas famílias 
enquadradas no programa Tarifa 
Social - destinado a famílias 
de baixa renda - terão o forne-
cimento mantido até o fim do 
ano, mesmo que não consigam 
arcar com as faturas. A decisão 
é da Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica), que também 

manteve o direito das distribuido-
ras de cobrar taxa de religação 
após a regularização da situação 
de inadimplência.

Com a declaração da pandemia 
do novo coronavírus, a Aneel 
havia aprovado a proibição de 
cor tes por falta de pagamento 
entre 24 de março e 31 de julho 
para todos os consumidores. 

As distribuidoras deverão 
mandar aviso aos consumidores 
sobre a retomada dos cor tes de 

fornecimento. Elas estão proibi-
das de fazer o desligamento dos 
ser viços nas sexta, sábados, 
domingos, feriados e no dia ante-
rior ao feriado.

A agência decidiu ainda que 
as empresas devem retomar, a 
par tir de 1º de agosto, o atendi-
mento telefônico humano e tam-
bém o atendimento físico nas 
lojas presenciais, caso não haja 
impedimento determinado pelas 
autoridades locais.  

Aneel autoriza corte de luz

 Uma verdadeira força-tarefa foi 
realizada no Zoológico Municipal de 
Cascavel para garantir que a saúde 
e o bem-estar dos animais estejam 
em dia. Uma equipe qualificada de 
profissionais tomou a frente dos 
trabalhos e realizou check-up geral 
em quatro onças-pardas, uma onça-
-pintada e um tigre. 

Os fel inos foram aneste-
siados para que a coleta de 
material biológico fosse possí-
vel nessa terça-feira (21), nas 
dependências da unidade.

A cada seis meses, no mínimo, 
o check-up ocorre. Os animais 
também receberam a aplicação 
do reforço anual da vacina antirrá-
bica. “O exame é para a constata-
ção da saúde de todos os animais. 
No Zoo, a expectativa de vida é 
dobrada, por isso algumas doen-
ças que são comuns na velhice 
nós vamos monitorando para tra-
tar antes de qualquer manifesta-
ção grave”, explica o gerente de 
bem-estar animal e vida silvestre 
do Zoo, Rodrigo Ribeiro. 

 Felinos do Zoo fazem check-up
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