CASCAVEL

Paranhos sanciona lei para ajudar
as micros e pequenas empresas

Como forma de fortalecer as micros e as pequenas empresas de Cascavel, duramente afetadas pela pandemia do novo coronavírus, o prefeito Leonaldo Paranhos sancionou ontem
lei que garante tratamento diferenciado nas licitações municipais. A mudança na legislação
faz parte das ações que têm como objetivo fortalecer a economia.
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Última
chance

Quem ainda não se
vacinou contra a gripe
tem mais uma chance
de ser imunizado nesta
quarta-feira. É que em
algumas unidades de
saúde ainda restam doses
da vacina que serão
aplicadas ao público geral.
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DIVULGAÇÃO

O presidente Jair
Bolsonaro, 65, informou
ontem que contraiu o novo
coronavírus. Ele decidiu
realizar o teste após sentir
sintomas leves: febre baixa
e tosse. Em nota, a assessoria do Palácio do Planalto
disse que Bolsonaro “mantém bom estado de saúde”.
Segundo ele, a equipe
médica resolveu aplicar
a hidroxicloroquina e a
azitromicina.
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“Confesso a vocês,
estou perfeitamente
bem. Estou tomando
medidas protocolares,
para evitar contaminação
de terceiros. Isso
cabe a todo cidadão
brasileiro”.

A escuta e a compreensão da palavra do outro não é coisa
simples. Muitas vezes as pessoas analisam o que escutam do
outro a partir de compreensões superficiais. Para compreender
o outro e acolhê-lo, preciso entender o que é o ser humano. Isso
aprenderei com a vida, mas não só. Aprendo com a escuta atenta,
Maringácom a palestra, com o interesse pelas experiências dos outros,
com um bom livro, com músicas boas, com mestres que ajudam a
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Cascavel implanta lei
que incentiva micros
e pequenas empresas

Como forma de fortalecer as micros e as pequenas empresas de Cascavel
que foram afetadas economicamente de forma drástica pela pandemia do novo
coronavírus, o Município
enviou à Câmara de Vereadores a Lei Complementar
112/2020, propondo alteração na Lei 63/2009, que
dispõe sobre tratamento
diferenciado a esse segmento. Aprovada, a lei foi
sancionada na tarde dessa
terça-feira (7) pelo prefeito
Leonaldo Paranhos.
Segundo ele, a ação
havia sido planejada
ainda no início do enfrentamento da pandemia,
quando foram estabele cidos os três pilares que
estão nor teando as decisões de governo municipal. O primeiro deles era
salvar o máximo de vidas
possíveis, o segundo era
não deixar que o sistema
de saúde entrasse em
colapso e o terceiro, evitar
o desequilíbrio econômico.
“As micros e as pequenas
empresas acomodam 90%
de todos os empregos do
Brasil”, destaca.
Pela lei, a mudança se
dá, basicamente, no Artigo
30, que trata das compras
públicas. O secretário de
Planejamento e Gestão,
Edson Zorek, destaca que
as micros e as pequenas
empresas são as que
mais geram emprego e
renda, mas também foram
as mais afetadas pelos
impactos causados pelo
fechamento do comércio,
uma das medidas adotadas para conter o avanço

da covid-19. “Nada mais
justo do que trazer critérios que façam com que
as microempresas e as
empresas de pequeno
porte sejam competitivas
com as grandes empresas”, avalia Zorek.
Dentre os benefícios,
está a priorização para
que apenas empresas do
Município possam participar de licitações com valor
máximo de até R$ 80 mil.
“Isso garante que as micros
e as pequenas empresas
da cidade possam atuar,
fomentando o comércio
local, gerando emprego e
renda que fica na cidade”,
explica o secretário.
Além disso, o poder
público também é beneficiado ao ter o prestador
de ser viço mais próximo
para atender às deman das correntes.
A lei tem base legal
e o TCE-PR (Tribunal de
Contas do Paraná) já se
manifestou dizendo ser
possível priorizar compras
locais desde que haja
uma lei municipal e justificativa para que haja esse
direcionamento.
Desde 2017, o Município se esforça para que
as empresas locais par ticipem das licitações.
Segundo Zorek, pouco
mais de 30% das empresas de Cascavel vendiam
à prefeitura, e agora são
mais de 50%. Ele diz que
vai implantar o Projeto
Cascavel Compra Legal e
então poderá estratificar
os dados, mas já aposta
em aumento expressivo
dessa participação.
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Para evidenciar os esforços

O prefeito Leonaldo Paranhos tem exaltado desde o início
da pandemia os esforços que Cascavel tem feito para tentar
reduzir o avanço da doença, garantir atendimento a todos
que precisarem e garantir a retomada econômica o mais
rápido possível. Fizeram Hospital de Campanha, organizaram
Call Center, reestruturaram a equipe de profissionais, enfim,
tentaram se antecipar no que dava. O corona chegou e, como
polo, Cascavel em pouco tempo teve uma explosão de casos,
virando o “patinho feio” do Estado nas declarações do governo
estadual. Desde o fim de semana, prefeito e sua equipe tentam
mostrar, com gráficos, números e comparações (veja nas
páginas 8 e 9), que não é bem assim. Segundo o secretário
Thiago Stefanello, Cascavel alcançou um momento de
estabilidade graças a todo esforço concentrado.

Marginal da BR-467 Modo on
Dois requerimentos do
vereador Carlinhos Oliveira
(PSC) foram aprovados na
sessão virtual dessa terça-feira
(07) e pedem a viabilização
de recursos do Estado para o
asfaltamento de um trecho da
marginal da BR-467 entre os
viadutos das Avenidas Piquiri
e Jacarezinho. São cerca de
500 metros no sentido Piquiri
ao Trevo Cataratas que não
têm acesso regular à
rodovia e possui residências
nas imediações.

No segundo dia de sessão
remota, os vereadores de
Cascavel já mostravam
mais desprendimento com
a tecnologia. Tirando os
problemas de microfonia
e posicionamento das
câmeras, estão pegando
o jeito. Mas precisam
ter cuidado. Em vários
momentos os microfones
abriam e alguns sons
estranhos surgiam.

Fogos da discórdia

O Procon de Cascavel passa
a integrar o Sindec (Sistema
Nacional de Informações
de Defesa do Consumidor),
plataforma desenvolvida
pela Secretaria Nacional
do Consumidor, vinculada
ao Ministério da Justiça. O
Sindec permite aumentar
a transparência, perante a
sociedade, dos problemas
que ocorrem no mercado de
consumo e de como os Procons
tratam essas demandas.

A briga entre os que
defendem o fim dos fogos
de artifício barulhentos
daqueles que amam o
espetáculo parece não
ter fim. Em Cascavel,
os vereadores não se
entendem sobre o assunto,
divididos entre proteger
autistas, idosos, acamados
e animais dos estrondos,
e manter uma atividade
bonita e rentável.

Defesa do consumidor

Novos leitos

O Hospital Universitário de Cascavel anunciará na manhã
desta quarta-feira (8) a abertura de novos leitos exclusivos
para pacientes com covid-19. As informações serão
repassadas à imprensa pelo diretor-geral do HUOP, Rafael
Muniz de Oliveira, pelo reitor da Unioeste, Alexandre
Webber, pelo chefe da 10ª Regional de Saúde, João
Gabriel Avanci, e pelo gerente do Consamu, José Peixoto.
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Discussão sobre fogos com som
alto avança, mas votação é adiada
Foi adiado por cinco sessões o
Projeto de Lei 163 de 2019, que trata
da proibição da queima e da soltura
de fogos de artifícios de altos estampidos e outros artefatos pirotécnicos
de efeito sonoro ruidoso que causem
poluição sonora acima de 85 decibéis
em Cascavel. O projeto foi aprovado na
segunda-feira em primeira discussão,
porém nessa terça (7) os vereadores
decidiram adiar a votação para analisar melhor o artigo que fala sobre os
decibéis permitidos.
O assunto rendeu bastante discussão nos dois dias.
O projeto foi apresentado pelos
vereadores Rafael Brugnerotto (PL),
Serginho Ribeiro (PDT) e Policial Madril
(PSC), que há anos estudam a questão e já promoveram duas audiências
públicas para debater com a comunidade o assunto. “Os fogos com estampidos provocam sofrimento severo
em pessoas com espectro autista,
idosos, acamados e doentes em recuperação, especialmente para pessoas
que estão em tratamento de câncer”,
argumenta Rafael Brugnerotto.
“Quando se trata de pessoas e animais com hipersensibilidade auditiva,
o barulho excessivo não é apenas um
incômodo, é uma tortura”, reforça Serginho Ribeiro, que defende também a
realização de campanhas educativas

ASSESSORIA CMC

A SESSÃO de ontem foi virtual
sobre a soltura de fogos de artifício no
Município. “Podemos mudar a cultura
das festas e das comemorações. Uma
ideia é investir mais em cultura, shows
de artistas locais, campanhas solidárias
e menos neste tipo de atividade que prejudica a vida alheia”, sugere o vereador.
O projeto estipula a proibição de
queima ou soltura de fogos de ar tifício que provoquem ruído acima de
85 decibéis. Os demais tipos de fogos
continuam permitidos. As infrações
cometidas por pessoas física ou jurídica serão multadas no valor de 20

UFMs e, em caso de reincidência, a
multa será dobrada. Empresas podem
perder o alvará de funcionamento caso
reincidam na infração.
OUTRO LADO
A discussão de ontem ficou em cima
de dois aspectos: a possibilidade de a
lei prejudicar os comerciantes dos fogos
e de até quanto seria possível permitir
o ruído. Após várias opiniões contra e a
favor, os vereadores decidiram estender
o prazo para que o assunto possa ser
mais bem estudado.
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Consultas do Cisop serão
descentralizadas em Cascavel

O prefeito Leonaldo Paranhos
e o secretário de Saúde, Thiago
Daross Stefanello, anunciaram
ontem a retomada das consultas
especializadas pelo Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde). Na
prática, o órgão retomou os atendimentos dia 1º de junho, após
quase três meses fechado devido
à pandemia do novo coronavírus.
Em Cascavel, a novidade é que
as especialidades médicas passarão a ser atendidas em 24 consultórios particulares conveniados.
De acordo com Stefanello,
assim como diversos serviços tiveram suas atividades interrompidas
no início da pandemia causada
pela covid-19, o Cisop também
suspendeu as consultas eletivas
encaminhadas pelas unidades de
saúde do Município. Neste mês, os
atendimentos serão retomados de

forma ordenada e estratégica para
evitar as aglomerações entorno da
estrutura física do consórcio.
“A direção do Cisop reorganizou
o fluxo dos pacientes que precisam
ser avaliados por médicos especialistas. Isso foi possível graças a
uma proposta feita pelo prefeito

O Cisop

O Cisop (Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Oeste do Paraná) foi criado
e constituído em 24 de novembro de
1995. É formado por 25 municípios da
área de abrangência da 10ª Regional
de Saúde de Cascavel.
As especialidades ofertadas pelo consórcio são: cardiologia, cirurgia geral,
cirurgia pediátrica, cirurgia plástica,
cirurgia torácica, coloproctologia,
dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, gastroentorologia, ginecologia, hansenologia, infectologia, LME,
nefrologia, neurologia, ortopedia,
otorrinolaringologia, pneumologia,
psiquiatria, reumatologia, urologia.

Fluxo de agendamentos

Vale lembrar que os atendimentos no Cisop seguirão o fluxo de agendamentos
das consultas já administrado pela Secretaria de Saúde e o Cisop. “Os pacientes
que já tiveram encaminhamento pelas unidades de saúde estão sendo informados por contato telefônico feito pela Secretaria de Saúde sobre o dia da consulta
com o especialista, sem necessidade de deslocamento até o Cisop, já que os
atendimentos serão feitos nos consultórios particulares dos profissionais conveniados”, detalhou o secretário de Saúde, Thiago Stefanello.

Paranhos com o objetivo de fazer
uma retomada segura dessas consultas ampliando o atendimento
para as clínicas particulares dos
respectivos médicos conveniados”,
explicou Thiago.
As consultas especializadas
ofertadas pelo Cisop agora serão
atendidas por 24 consultórios
médicos. De acordo com a Secretaria de saúde, serão 2 mil consultas/mês atendidas.
Essa estratégia de atendimento
não terá custo adicional pago pelo
Município ao Cisop. “Esse é o
momento muito importante, pois
muitas pessoas tiveram suas consultas suspensas por conta da
pandemia e a reorganização do
atendimento foi também deliberada
também pelas prefeituras integrantes do consórcio”, destacou o prefeito Leonaldo Paranhos.
As dez especialidades atendidas
pelos 24 consultórios particulares
dos médicos do Cisop são:
Cardiologia
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Geral
Endocrinologia
Neurologia

Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pneumologia
Dermatologia
Urologia
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Obras podem interromper
abastecimento; confira os bairros

A Sanepar informa que serão
executados serviços de melhorias
nas redes de distribuição de água
na região do Bairro Interlagos, em
Cascavel, na próxima terça-feira
(14). Os trabalhos serão desenvolvidos nas Ruas Buriti e Osvaldo
Dall Oglio, das 14h às 17h.
Para executar os serviços, ficarão fechados os setores de distribuição de água para as regiões
dos loteamentos Tocantins, Jaborá,
Quatro Estações, Barcelona e
Pantanal, e para par te do Bairro
Interlagos. A previsão é de que o

abastecimento vote à normalidade
a partir das 20h e será de forma
gradativa.
Os trabalhos podem ser cancelados em caso de chuva, impossibilidade de execução com segurança,
fatores externos que impeçam a
realização dos serviços no prazo
programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento
ou força maior.
Só ficarão sem água durante
nesse período os clientes que
não têm caixa-d’água no imóvel,

conforme recomendação da ABNT
(Associação Brasileira de Normas
Técnicas). A Sanepar sugere que
cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.
Assim, é possível ter água por 24
horas, no mínimo.
Por isso, a orientação é evitar
desperdícios.
O Ser viço de Atendimento ao
Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200-0115, que funciona
24 horas. Ao ligar, tenha em mãos
a conta de água ou o número de
sua matrícula.

Prazo para pagar EstaR e multas continuam suspensos
A Cettrans/Transitar informa
que, durante a vigência do Decreto
Estadual Nº 4.942/2020 - que
interrompeu atividades consideradas não essenciais em Cascavel
e mais 133 municípios paranaenses -, alguns setores da Companhia continuam sem atendimento
presencial ao público. É o caso da
sede do EstaR (Estacionamento
Regulamentado) e do setor de Protocolo da Cettrans, que estão sem
atendimento presencial ao público.
Por conta disso, o prazo para
pagamento de notificações do
EstaR, multas de trânsito, apresentação de condutor e demais
recursos continuam suspensos.
Em ambos os ser viços, os cidadãos podem esclarecer dúvidas e
acionar os funcionários por telefone ou WhatsAPP.

Fiscalização

Dúvidas podem ser esclarecidas no setor de fiscalização,
pelos telefones (45) 30368052 e 3036-8041.

EstaR no WhatsAPP

No que se refere ao EstaR, o Canal de Ouvidoria atende em horário comercial
por mensagem no WhatsApp (não funciona para ligações), pelo número (45)
99137-3282. A principal dúvida dos cidadãos é quanto ao pagamento de notificações do Estacionamento Regulamentado.
Nesse caso, quem recebeu notificação entre os dias 18/06/2020 e 30/06/2020
com vencimentos previstos para 29/06/2020 - 30/06/2020 - 01/07-2020
- 02/07/2020 - 03/07/2020 - 06/07/2020 - 07/07/2020 - 08/07/2020 e
09/07/2020 poderá regularizar normalmente após o fim do decreto atual ou,
em data posterior, em caso de novos decretos.
ARQUIVO

Pagamento on-line

O condutor tem, ainda, a opção
de efetuar o pagamento pelo
APP Vago e, mesmo sem um
cadastro prévio no aplicativo,
agora também é possível
consultar a placa do veículo e
pagar com cartão de crédito
pelo Portal Vagoonline, de
forma prática e segura.

Multas e recursos

No caso de multas de trânsito, identificação de condutor,
defesa da autuação e de recursos, a Cettrans está seguindo
a deliberação do Contran, que
interrompeu por tempo indeterminado os prazos.
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MP cobra fiscalização da quarentena em Cascavel
O Ministério Público do Paraná
expediu recomendações administrativas à 10ª Regional de Saúde,
à Secretaria Municipal de Saúde
de Cascavel e de outros municípios da Regional e aos Comandos
Regionais da Polícia Militar e de
Bombeiro Militar para garantir o
cumprimento do Decreto Estadual
4.942/2020, editado na última
semana e que estabeleceu medidas sanitárias mais restritivas
para o enfrentamento da covid-19
em todo o Estado. Dentre as principais medidas, está o fechamento
de todas as atividades não essenciais durante 14 dias.
O MP orientou aos órgãos que

adotem todas as providências necessárias para garantir a efetiva
fiscalização do cumprimento do
ato normativo estadual.
“Os estabelecimentos comerciais e as atividades não essenciais, incluindo as religiosas, que
desrespeitarem as medidas impostas para restrição da circulação de
pessoas deverão ser notificados,
por meio de auto de infração ou
termo circunstanciado, e imediatamente fechados, sob pena de responsabilização criminal”, informou
o Ministério Público.
As recomendações são assinadas pelas promotorias de Justiça das Comarcas de Cascavel,

Leônidas Marques, Catanduvas,
Matelândia, Corbélia, Guaraniaçu,
Nova Aurora e Quedas do Iguaçu.
Juntas, somam 25 municípios que
estão sob a abrangência da 10ª
Regional de Saúde.
EMERGÊNCIA
Ao oficiar os órgãos públicos, o
Ministério Público destaca que, de
acordo com o mais recente Boletim Epidemiológico da Secretaria
de Saúde do Estado, a 10ª Regional de Saúde é a que apresenta
o pior coeficiente de incidência
regional (casos confirmados por
100 mil habitantes), estando em
situação de emergência.

Vacina da gripe

Quem ainda não se vacinou
contra a Influenza (gripe) terá
mais uma oportunidade de
ser imunizado nesta quarta-feira (8). É que em algumas
unidades de saúde ainda
restam doses da vacina que
serão aplicadas ao público
geral. É preciso procurar a
unidade usando máscara e
respeitar a orientação para
o distanciamento social.
Essas são as últimas doses
da vacina disponíveis para o
público em geral. Confira as
unidades que ainda possuem
doses da vacina.

Prefeitura divulga comparativos de
Cascavel com outras cidades

Desde o fim de semana a Prefeitura de Cascavel tem divulgado informações que tentam
derrubar a tese de que o Município é o epicentro da pandemia no Paraná.
Ontem, novos quadros foram divulgados, agora comparando Cascavel a outras cidades de
porte semelhante, para evidenciar que a situação não é tão crítica.
Com 64 mortes causadas pela covid-19, Cascavel tem hoje uma taxa de letalidade de 1,7%,
índice muito menor que de cidades como Petrópolis (RJ) e São José dos Pinhais (PR), por
exemplo. Para se ter uma ideia, se tivesse o mesmo índice da cidade carioca, Cascavel teria 263
óbitos; já na comparação com a cidade da região metropolitana paranaense, seriam 192.

UNIDADES DA ÁREA URBANA
QUE POSSUEM VACINA DA
GRIPE PARA O DIA 08/07/2020
Floresta 120 doses
Colméia 220 doses
Morumbi 125 doses
Lago Azul 50 doses
Faculdade 280 doses
UNIDADE DO INTERIOR
São Salvador 50 doses
Sede Alvorada 120 doses
Espigão Azul 90 doses
São Francisco 20 doses
Juvinopolis 80 doses
São João 80 doses

Recuperados

Dentro das divulgações destacadas
no fim de semana
estão os números de
pacientes recuperados da doença. Em
Cascavel, o boletim
de ontem informava
3.708 casos confirmados de covid-19,
sendo 422 com vírus
ativo e outros 3.222
recuperados, o que
representa 86,8%. Novamente, a tabela com
cidades do mesmo
porte mostram Cascavel na ponta de cima.
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O Ministério Público do Paraná
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Regionais da Polícia Militar e de
Bombeiro Militar para garantir o
cumprimento do Decreto Estadual
4.942/2020, editado na última
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porte semelhante, para evidenciar que a situação não é tão crítica.
Com 64 mortes causadas pela covid-19, Cascavel tem hoje uma taxa de letalidade de 1,7%,
índice muito menor que de cidades como Petrópolis (RJ) e São José dos Pinhais (PR), por
exemplo. Para se ter uma ideia, se tivesse o mesmo índice da cidade carioca, Cascavel teria 263
óbitos; já na comparação com a cidade da região metropolitana paranaense, seriam 192.
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estão os números de
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O show não pode parar
Além da nobre iniciativa de converter em live as apresentações para que
a remuneração dos artistas contratados
seja realizada o mais breve possível, FMEC,
Secesp (Secretaria de Cultura e Esportes)
e Conselho Municipal de Políticas Culturais
de Cascavel (CMPCC) se unem em prol do
artista local e lançam a campanha “O show
não pode parar”, na qual, durante toda a
programação da “Live Streaming Solidária
da FMEC”, estarão recebendo doações de
alimentos não perecíveis que serão destinados aos nossos artistas.
Culturas populares e tradicionais,
teatro, música, literatura e artes visuais
integram a lista da live streaming.

Todos os 51 artistas que atenderam
aos critérios estabelecidos pelo edital
serão contatados e poderão escolher a
forma como querem se apresentar.
As lives serão transmitidas diretamente do Teatro Municipal Sefrin Filho
em parceria com a Secretaria de Cultura
e Esportes de Cascavel, e contará com
ampla transmissão nos canais oficiais da
Prefeitura de Cascavel.

PROGRAMAÇÃO
Sábado - 11 de julho
Direto do Teatro Municipal Sefrin Filho
14h - Luciano Dallastra
15h30 - Edy Vieira
17h - Pedro dos Anjos
Links das redes sociais:
Facebook: FMEC - Fundação de Esporte e
Cultura de Cascavel
Instagram: https://www.instagram.com/fmec.
cascavel/?igshid=8s4h5x1spypa
YouTube: /prefeituradecascavelparana

Início das transmissões + campanha solidária

Para este sábado (11), três músicos cascavelenses têm a honra de abrir as transmissões. A FMEC lembra que estará recebendo os alimentos não perecíveis que serão
destinados aos artistas locais, no Teatro Municipal Sefrin Filho, das 9h30 às 12h e
das 13h às 17h30 em dias da semana, a partir de segunda-feira (13).

2020 está difícil? Segundo semestre será desafiador e pede resiliência
Se você acha que o ano de 2020 até
aqui já foi difícil, se prepare porque ainda
não há previsão de melhorar. Pelo contrário. O segundo semestre vai exigir especial resiliência, pois Marte vai passar boa
parte do tempo pulando de um desafio a
outro, com pouco descanso.
Um dos atributos mais importantes
neste período será a inteligência emocional, fundamental para não ter descontroles excessivos, não entrar em desespero
ou não saber atuar de forma estratégica
e racional frente a problemas.
Marte promete meses intensos e
sugere tendências ligadas a fenômenos
importantes da natureza (como incêndios, atos de rebeldia e repressão, desabamentos) e muitos conflitos (internos
e internacionais).
Com a conjunção Saturno/Plutão
(2019/2020), que é particularmente difícil
para idosos, há previsão de muitas dificuldades e perdas no segundo semestre.
Mas, com a conjunção Júpiter/Plutão,
novas áreas estão sendo fertilizadas e
estão em franco crescimento, enquanto
outras padeceram.
Apesar de tudo, Marte no combativo
signo de Áries, signo de seu domicílio,
durante seis meses (o trânsito começou em junho de 2020 vai até janeiro de
2021) sugere energia para os projetos
seguirem sempre que for possível. Esse
trânsito também é a faísca para tentar
reagir depois de uma grande paralisação
em razão da pandemia mundial.
Uma das principais características
do segundo semestre de 2020 é a passagem de Marte pelo signo de Áries.

Normalmente, esse planeta fica cerca de
um mês e meio ou um pouco mais do que
isso em um signo. Mas, desta vez, Marte
vai passar seis meses em um signo e isso
é algo excepcional. Dessa forma, teremos
de conviver com a energia deste posicionamento, por isso é bom que a conheçamos bem o seu lado positivo e os desafios
que pode trazer.
O que Marte em Áries tem de bom:
coragem, ousadia, energia, força para

tomar decisões, iniciativas, pioneirismo,
liderança e espírito de luta.
Mas a polaridade desafiadora pode
ser: irritabilidade, impaciência, agressão,
provocação, impulsividade, autoritarismo,
inclinação para acidentes, incêndios e
ferimentos.
Portanto, esse posicionamento é tão forte
e potente quanto agressivo e até perigoso.
Fonte: Personare
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horóscopo

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Áries 21/03 a 20/04

www.coquetel.com.br

Seu ar relaxado lhe permitirá superar preocupações e evitar
obstáculos. Aproveite e abandone hábitos que se baseiam
em falsas premissas. Existem lacunas óbvias no seu estilo
de vida saudável.
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Escuridão total (fig.)
Imagina
Letra que Ingrediente (durante
simboliza
básico
a vitória do caviar o sono)

Amnésia;
esquecimento

Tensão
elétrica
medida
em volts

Touro 21/04 a 20/05

Você terá oportunidade para tirar algumas conclusões
a partir de eventos passados. Seus níveis de energia
estarão muito elevados, principalmente no aspecto muscular, o que lhe permitirá trabalhar seu nervosismo uma
maneira construtiva.

Gêmeos 21/05 a 20/06

A carne
que não
é macia

Marte está trabalhando com você e lhe promete momentos
inesquecíveis com as pessoas próximas. A felicidade está ao
seu alcance. Você estará esgotado até o final do dia e seria
uma boa ideia descansar e tomar um pouco de ar fresco.

Câncer 21/06 a 21/07

Aceitar
como filho
Praça do
sambódromo
carioca
Mocinhas;
garotas

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Sílaba de
"camurça"
Caloura;
iniciante

Libra 23/09 a 22/10
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Peixes 20/02 a 20/03

Você verá as coisas sob um ângulo mais positivo e as pessoas
próximas a você notarão. Isso permitirá que você use seus
talentos em benefício de todos. Cuidado com ar condicionado,
vento e correntes de ar. Proteja-se do frio, em geral. Você está
suscetível a ele.
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Agência
Nacional
do Petróleo
(sigla)

Vogais
de "bola"

3/spa. 5/alpes — atena — vinil. 8/voltagem.

Aquário 21/01 a 19/02

Você vai sentir uma grande necessidade de privacidade e, com
isso, vai ganhar simpatia automaticamente. Você está em excelente forma mentalmente, mas seu corpo está exigindo a sua
quota de descanso. É uma boa ideia dar esse descanso a ele.

Passa por
cima; salta
Tecnologia
(abrev.)

Marcha
que faz o
automóvel
recuar

Escorpião 23/10 a 21/11

Você se sente pronto para mudar as coisas, chegue às devidas conclusões e comece tudo novamente. Sua saúde será
afetada por problemas renais, você deve beber mais líquido.
Elimine o que não é necessário em todos os aspectos.

Cordilheira
do Sul da
Europa

A mulher
que sofre
de
nanismo

Existem escolhas e acordos a serem feitos sem mais
espera. Você está pronto! Você está precisando desesperadamente de um feriado e de algum tempo sozinho
para poder fazer um balanço.

Capricórnio 22/12 a 20/01

1.900, em
romanos
Centro
estético

Formação
essencial
para que
chova (pl.)

Forma da
curva de
retorno

As escolhas que fizer hoje serão mais importantes do que qualquer
outra que já fez antes. Olhe para o futuro e para como você vai
chegar lá. Você está em excelente forma, agora só precisa aprender
a pensar antes sobre quanta energia certas atividades exigirão.

Tire um tempo para pensar em tudo antes de chegar a
decisões definitivas hoje. Esforço tem um custo e você está
sentindo isso. Esta fadiga é real e você já gastou as suas
reservas. Descanse um pouco.

Cuidadora
de crianças
Filha de
Zeus (Mit.)

Osmar
Prado,
ator
brasileiro

Prata
(símbolo)

Você está variável e mutável e o seu humor refletirá a sua
hesitação. Você está mais sensível sobre o gasto de energias
de hoje e há sinais de recuperação de equilíbrio.

Sagitário 22/11 a 22/12

Tipo de
janela
comum em
banheiros

Sílaba de
"brejo"

Conceito
mais
alto da
prova

Sua visão a longo prazo está se tornando mais clara e você tem as
coisas que o irritam em melhor perspectiva. Você controla melhor
as suas emoções e vai ganhar em energia. Você vai se sentir
em melhor forma agora que está cuidando de suas reservas.

Pôr as coisas em prática lhe trará mais satisfação hoje. Você
corre o risco de cansar as pessoas ao seu redor hoje! Tenha
cuidado para não passar dos seus limites, nem do limite de
qualquer outra pessoa.

Material dos
antigos LPs
Armadilha
para roedor

Cheio de
devoção
religiosa
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Acidente no Centro: Testemunha já foi
ouvida e condutora deve se apresentar
Foi aber to um inquérito para
investigar as causas do acidente envolvendo uma moto e
um carro que deixou duas pessoas mor tas no último domingo
(5) em Cascavel.
A batida aconteceu no cruzamento das Ruas Antônio Alves
Massaneiro e Minas Gerais, onde
há sinalização semafórica. A
moto bateu na lateral do carro e,
com a força do impacto, os dois

ocupantes da moto, de 20 e 31
anos, morreram na hora. A motorista do carro não se feriu.
De acordo com a Polícia Civil,
uma testemunha do acidente
já foi ouvida e são aguardados
agora os laudos da perícia e
ainda o boletim de trânsito.
A motorista do veículo ainda não
foi ouvida, mas o advogado dela já
esteve na delegacia e ela deve ser
ouvida nos próximos dias.

No local do acidente, testemunhas afirmaram que a motocicleta
teria avançado o sinal vermelho. A
investigação deve apontar o que de
fato aconteceu, após a análise do
laudo e das oitivas.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01
19
01
02
19

Operação fecha o cerco a foragidos e ao tráfico
Uma ação conjunta realizada entre as
forças de segurança da região oeste resultou em 281 prisões e no cumprimento de
61 mandados de prisão, além da apreensão de 3,9 toneladas de drogas e 25 armas
de fogo. O trabalho infringiu um prejuízo
de R$ 9 milhões ao tráfico de drogas.
A Operação Metrópolis aconteceu
do dia 26 de junho até a última segunda-feira (6) e o balanço foi divulgado
ontem (7), pelo 5º Comando Regional
da PM, que coordenou os trabalhos.
O objetivo foi combater a criminalidade na região de fronteira, incluindo
rios, matas, rodovias estaduais e federais, centros urbanos e regiões rurais,
para inibir a atuação de organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas, de
armas, com o contrabando e
o descaminho.
“O diferencial é que atuamos de forma integrada em
todo o oeste, não somente
a região do Rio Paraná. Fizemos muitas apreensões e
atuamos nas rotas do tráfico”, disse o comandante do
5º CRPM, tenente-coronel
Sérgio Augusto Ramos.
No período da operação, 95,3 mil pacotes de
cigarros foram retirados de
circulação. As abordagens
resultaram também em 24
veículos recuperados, que
haviam sido roubados ou

furtados e alguns estavam sendo utilizados pelo crime.

LOGÍSTICA
Segundo o tenente-coronel Ramos,
foram necessários dois meses de planejamento para ajustar a logística da operação, o levantamento de informações das
rotas do tráfico e do contrabando e dos
locais utilizados por grupos criminosos.
“A ideia é que na sequência já se
inicie o planejamento para outras operações como essa, que teve excelentes resultados, também, por conta da
integração com os órgãos de segurança
pública da região”, disse Ramos.
DIVULGAÇÃO

Forças que
participaram

Com a coordenação do 5º Comando
Regional, a Polícia Rodoviária Federal,
a Polícia Federal, a Receita Federal e
a Guarda Municipal de Foz do Iguaçu
também aplicaram equipes e equipamentos nas ações.
Pela Polícia Militar, houve o emprego
de efetivos do 19º Batalhão (sede em
Toledo), 6º Batalhão (Cascavel), 14º
Batalhão (Foz do Iguaçu), abrangendo
52 municípios que fazem fronteira com
o Paraguai. As unidades especializadas da PM também desempenharam
atividades na operação Metrópolis.
As equipes do Batalhão de Polícia de
Fronteira (BPFron), com os integrantes
de Operações com Cães, de Rondas
Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Rocam), da patrulha rural e do
Pelotão Cobra (Corpo de Operações de
Busca e Repressão Aquática), abrangeram diferentes cenários para combater
a criminalidade.
O Batalhão de Operações Especiais
(Bope) empenhou equipes da Rondas
Ostensivas de Natureza Especial
(Rone) e da Companhia de Operações
com Cães para fazer patrulhamento e
abordagens, resultando em apreensões
de centenas de quilos de drogas. No
ar, a aeronave do Batalhão de Polícia
Militar de Operações Aéreas (BPMOA)
auxiliou as equipes em terra.
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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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Após parada, Série Ouro de
Futsal pode ser reformulada
Enquanto as federações esportivas e os clubes tentam se entender e encontrar a melhor solução
para retomar as competições no
mundo todo, no Paraná o dilema
não é diferente.
Pelo menos nas quadras deve
haver uma mudança significativa. A
Federação Paranaense de Futebol de
Salão deve cancelar os jogos já realizados da Série Ouro deste ano para
apresentar um novo formato de competição. O assunto será discutido em
reunião arbitral que está marcada para
o próximo dia 21 de julho.
Ontem, parte dos dirigentes dos
clubes esteve reunida com a FPFS
- via on-line - e eles definiram o início da competição para o dia 22 de
agosto, dependendo de conversas
com as autoridades estaduais após
o processo de quarentena estipulado pelo último decreto estadual,
que entrou em vigor dia 1º de julho.
A princípio, os jogos serão sem
torcida e a Federação Paranaense
de Futebol de Salão está oferecendo aos clubes um sistema de
transmissão que poderá ser monetizado, mas alguns dirigentes estão

ARQUIVO

indecisos quanto ao formato.
NOVA FÓRMULA
Basicamente, os times serão divididos em dois grupos com sete equipes, restando definir se os jogos serão
dentro do grupo - seis datas e uma
equipe folgando -, ou grupo X grupo, o
que daria um total de sete datas até
classificar os times para os playoffs.
Também está em discussão a
criação de uma competição para os
seis times desclassificados da primeira fases. Depois, para os quatro eliminados no primeiro playoff.

Fluminense anuncia transmissão
gratuita da final no YouTube

A diretoria do Fluminense confirmou que fará transmissão própria da final da
Taça Rio, contra o Flamengo, nesta quarta (8). O clube tricolor vai exibir a partida
em seu canal no YouTube, a FluTV, de forma gratuita. A decisão do segundo turno
do Campeonato Carioca, a ser disputada no Maracanã, poderá definir também o
campeão estadual, caso o Flamengo leve a melhor.
Em comunicado, o Flu disse que obteve o aval da Rede Globo para fazer a transmissão. A emissora tinha os direitos do Estadual, mas rescindiu o contrato na
semana passada depois que o Flamengo transmitiu o jogo contra o Boavista. O
rubro-negro havia tomado como base legal a Medida Provisória 984, que concede o direito de transmissão ao time mandante.
O Flu também informou que a transmissão será gratuita, em contraste com uma
das semifinais da Taça Rio. No domingo, o Flamengo cobrou R$ 10 para liberar
a exibição da partida contra o Volta Redonda em uma plataforma específica.
Em razão da alta demanda e de problemas técnicos, o clube acabou liberando a
transmissão gratuitamente em suas redes sociais.

TIMES ainda estão impedidos de
treinar em quadra, com bola

Vitória milionária

O Barcelona anunciou nessa
terça-feira que a Corte Arbitral do
Esporte (CAS, na sigla em inglês)
rejeitou integralmente o pedido de
indenização de US$ 69,2 milhões
(cerca de R$ 368 milhões) feito
pelo Santos pela negociação
envolvendo o atacante Neymar, em
2013. O pedido do clube brasileiro
foi motivado pelo fato de os catalães terem feito um pagamento
antecipado de US$ 64 milhões para
o pai de Neymar e para a empresa
N&N, da família do atleta. O Santos
se achava no direito de receber
parte dessa bolada também porque tinha contrato com o jogador.
“O CAS constatou que o contrato
entre Santos e Neymar foi encerrado por acordo mútuo e que o
Barcelona não desrespeitou o
contrato de transferência quando
pagou taxas adicionais ao pai do
jogador e para a empresa N&N”,
informa o Barcelona em nota
oficial. “O Barcelona não cometeu
nenhuma conduta fraudulenta
quando assinou um acordo de prétransferência com Neymar nem
quando assinou a transferência
com o Santos.”
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CBF rebate Doria e reforça:
Brasileirão volta em agosto
Horas depois de o governador
de São Paulo, João Doria (PSDB),
afirmar que seu governo não foi
consultado sobre o início programado do Campeonato Brasileiro
para 9 de agosto, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) respondeu em nota oficial de que os clubes paulistas da elite concordam
inclusive em mudar o local de suas
partidas, se necessário.
No comunicado, a CBF manifesta que, “para preservar estas
datas [8 e 9 de agosto], os clubes concordaram em jogar fora de
seus domínios, transferindo o seu
mando de campo para outra cidade
ou estado, caso o seu local de jogo
não esteja liberado nas datas de
início das competições”.

Athletico confirma
mais seis casos
de covid-19

O Athletico Paranaense informou
esta semana que mais quatro jogadores e dois membros da comissão
técnica testaram positivo para o novo
coronavírus. Todos já foram isolados e
estão seguindo os protocolos determinados pelos responsáveis da saúde.
Os nomes não foram revelados.
Com isso, o clube paranaense
totaliza 14 casos de covid-19, sendo 11
atletas e três membros da comissão
técnica do clube. Especula-se que a
contaminação veio de um jogador que
teria furado a quarentena para visitar a
namorada e acabou tendo contato com
alguém contaminado com a doença.
A Federação Paranaense de Futebol estuda reiniciar a competição no
dia 15 deste mês. No entanto, não
desconsiderou a possibilidade de
suspendê-lo caso os jogos não sejam
liberados pelo governo do Estado, que
impôs quarentena até o dia 14 em 134
municípios paranaenses.

Segundo a entidade, essa decisão contou com apoio de 19 dos
20 clubes do Brasileirão, “incluindo
todos os de São Paulo”.
A trucada de Doria não parece
ter sido despreparada. Ciente

de que não tem poder de vetar
o torneio nacional, sua jogada
parece mesmo ter a intenção de
dar tempo para a conclusão do
Campeonato Paulista, da melhor
maneira possível.

Times paulistas treinam com bola

Testagens periódicas, controle da temperatura corporal e cautela. Essa foi a
solução encontrada para que os treinos técnicos e táticos das quatro principais equipes paulistas fossem restabelecidos há exatamente uma semana. Após quase quatro
meses longe dos CTs, uma nova realidade é encarada pelos clubes, inclusive com o
registro de novos casos de coronavírus depois da retomada das atividades.
No Corinthians, parte do elenco alvinegro voltou a treinar e outra parte
iniciou a preparação física. Isso porque nem todos os jogadores puderam
retornar ao CT Joaquim Grava ao mesmo tempo. Os oito atletas que testaram
positivo para covid-19, na primeira bateria de testes feita pelo clube, tiveram
de cumprir quarentena e atrasaram suas preparações iniciais. Assim, o treinador Tiago Nunes não esboçou escalações.
No Palmeiras, as atividades com bola foram realizadas em períodos distintos.
Os jogadores se dividiram em dois grupos, que realizaram os mesmos treinos,
porém em horários diferentes. Houve também a mescla entre jogadores do time
profissional com atletas do sub-20. O goleiro Weverton disse estar feliz com
a retomada das atividades. No São Paulo, os jogadores realizaram sessões de
treinamento ao mesmo tempo, porém, em pequenos grupos. O técnico Fernando
Diniz comandou as atividades dentro de campo no CT da Barra Funda, mas a
equipe tricolor não pretende manter suas atividades lá.

SOTELDO e Jesualdo Ferreira conversam durante treino do Santos

IVAN STORTI/SANTOS FC
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Pagamento da tarifa em dinheiro
fica para a próxima concessão
Apesar de o TJ-PR (Tribunal de Justiça
do Paraná) declarar inconstitucional a
bilhetagem eletrônica plena, o usuário do
transporte público de Cascavel não deve
conseguir pagar a tarifa em dinheiro tão
cedo. O prazo para as empresas se adequarem ao sistema venceu no domingo,
mas não há sinalização de que isso vá
acontecer. É que desde 2015 só é possível
andar nos ônibus do transporte público
com cartão ValeSim, e a figura do cobrador foi eliminada.
No último dia 24 de junho, o procurador Jurídico da Prefeitura de Cascavel,
Luciano Braga Côrtes, disse que a volta do
pagamento em dinheiro teria que ser imediata. Contudo, agora o Município pede
ao TJ que a decisão só passe a valer após

o trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade, ou seja, somente quando
se esgotarem todos os recursos possíveis.

INVIÁVEL
Isso acontece porque as empresas Pioneiras e Viação Capital, responsáveis pelo
serviço no Município, alegam a impossibilidade técnica de implantar a cobrança
em dinheiro, visto que todo o sistema
de transporte, especialmente os ônibus novos, foi concebido sem a referida
cobrança. Além da contratação de profissionais para atuarem como cobradores e
outros aspectos técnicos relacionados ao
funcionamento da atividade.
De acordo com a Cettrans, a inviabilidade
existe e não há como implantar de imediato.

Na época em que a lei foi aprovada na
Câmara de Vereadores, todos os cobradores que atuavam nos veículos foram
dispensados.
NOVO CONTRATO
A intenção da administração municipal é conseguir tempo para que possa
realizar o estudo e a implantação de
nova concessão do transporte público
que termina no fim do ano que vem,
uma vez que o Executivo planeja licitar
um modelo ideal mais compatível com
a realidade atual do Município e, para
isso, serão realizadas audiências públicas para ouvir a população.
A concessão atual já tem duração de
20 anos e contabiliza diversos aditivos.

BASTA UMA
CHANCE
PARA PEGAR

CORONAVÍRUS
Estamos vivendo o momento
mais grave da pandemia.
O coronavírus está no ar
e em superfícies. Impeça que
ele contagie mais paranaenses.
FIQUE EM CASA.

CORONAVÍRUS MATA
Use máscara 100%
do tempo, cobrindo
todo o rosto.
Não encoste na
máscara e não leve
a mão aos olhos.

Use álcool em gel
várias vezes.

Lembre-se: o vírus
fica por horas em
superfícies.

