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Complexo médico gera 200
empregos e promete ser um
dos mais modernos do País
Casos de covid-19 recuam e
mais de 95% dos infectados
CASCAVEL, 29/7/2020
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Vencer
ou vencer

O FC Cascavel recebe
hoje o Athletico no
Estádio Olímpico,
no jogo de volta
do Campeonato
Paranaense, com um
só objetivo: vencer de
goleada. O time precisa
da vitória com quatro
gols de diferença para
continuar sonhando
com o título.
l Pág. 14

Reprovado na fase de testes,
Botão do Pânico é suspenso
Lançado em 2017 pelo governo estadual como um mecanismo para aumentar a segurança
de mulheres em situação de risco, o Botão do Pânico foi suspenso em Cascavel, após o
dispositivo ter apresentado diversas falhas na fase de testes. A prefeitura pediu o
rompimento do contrato com a empresa que forneceu os equipamentos. l Pág. 7
l Pág. 6

Definidos colégios cívico-militares de Cascavel
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Brasil compra 100 milhões de doses

A quarentena meia-boca tornou a evolução da doença diferente,
subindo lentamente em uma linha reta por nove semanas, mais de mil
mortes todo dia, na média. A análise geral dá uma falsa impressão de que
a doença não cede, mas a regional mostra que grandes centros já estão
em queda. Por que isso ocorre?
Quando vemos os rebeldes não usando máscaras e não mantendo o
distanciamento, ficamos confusos. Um erro fundamental é o entendimento
da imunidade populacional, que se atribui entre 60 e 70%, número que
estamos longe de atingir, mas esse número deveria ser considerado com
o isolamento social
que26
fazemos, que está próximo de 50%. Só isso já nos
max
intuiria em estimar
a imunidade
coletiva em torno de 30%, mas devemos
min
16
estimar exponencialmente o isolamento, então, algo como um quarto, talvez
menor ainda. Isso implica que atingiríamos uma imunidade de 10 a 20%
da população infectada, já atingido nos grandes centros.
O coronavírus agora grassa pelos centros médios e pequenos. Com
quase 100 mil mortos, uma parcela teve algum morto conhecido e isso
contribui para ainda desprezar-se a doença. A conclusão é que quanto
maior for a rigidez nas medidas de combate, mais rápido acabaremos com
essa pandemia. Mas, se relaxar...
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Com incentivos, empreendimento
gera 200 empregos em Cascavel
Cascavel deve ganhar em breve
um complexo médico, que vem para
reforçar o conceito de polo de saúde
já conferido à Capital do Oeste. Com
a política de incentivo para a retomada
do crescimento econômico adotada
pelo Governo Paranhos, o investimento
do setor privado é de mais de R$ 136
milhões na construção do complexo,
que já está gerando cerca de 200
empregos diretos por conta da obra.
Após a conclusão da obra, prevista para julho de 2023, outros 300
empregos definitivos serão criados. O
governo municipal entra nessa história
com os incentivos amparados na Lei
Municipal 7.025.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alcione Gomes,
o empreendimento dessa magnitude
é a demonstração de que Cascavel,
mesmo em tempos delicados, como
agora, continua a crescer. “Quando
estamos falando de recessão e de
uma retomada econômica, que é o
caso de Cascavel, planejada desde
abril, começamos a provocar, digamos
assim, o setor produtivo em todas as
áreas para que houvesse investimento,
aprovando leis de investimentos, como
é a Lei 7.025 de fomento, que dá uma
série de incentivos e benefícios para
quem está abrindo uma empresa nova,
uma indústria, um comércio ou mesmo
uma prestação de serviços”, observa.
“Faz parte do programa Cascavel
Avança, viabilizando e facilitando aos
empresários novas obras e novos
investimentos. A prefeitura dando resposta imediata no trâmite de processos e projetos, isentando impostos,
porque a nossa cidade é referência.
E esse espaço conta a história de um
ciclo, tirando um prédio antigo, histórico na cidade, que foi muito importante num determinado momento, e
dando lugar a um novo empreendimento. Espaço como esse teremos
apenas dez no Brasil e já consolida
nossa importante marca, que é uma
referência clínica em Cascavel, só que,
até aqui, o destaque sempre foram
nos nossos profissionais”, pontua o
prefeito Leonaldo Paranhos.

FOTOS: SECOM

ANTIGO prédio está sendo demolido para construção de novo complexo de saúde

PROJETO é um dos mais arrojados do País
MEGAESTRUTURA
O empreendimento fica no Centro
de Cascavel, onde antes havia o Moinhos Badotti, que foi demolido para
dar vez ao complexo de saúde que já
nasce como referência.
O empreendimento de 34 mil metros
quadrados contará com 9 pavimentos,
mais o térreo, estacionamento para mais
de 400 veículos, 159 unidades entre
salas, consultórios, clínicas, centro de
imagens, laboratórios e centro cirúrgico.

Para o empresário Sérgio Wust,
proprietário da construtora Wust e
Casarotto, responsável pela obra, Cascavel tem uma administração arrojada
e vem dando sinais de crescimento:
“Cascavel merece essa tecnologia e
investimentos porque é uma cidade
que vem se desenvolvendo, que não
para de crescer, não para de atrair
novos negócios, é um polo de medicina também, então merece esse edifício totalmente voltado para a saúde”.
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Casos de covid-19 recuam
A pandemia do novo coronavírus parece mesmo estar recuando
em Cascavel, que na segunda-feira registrou o menor número
de casos ativos em três meses
(67). Conforme boletim divulgado ontem, Cascavel já registrou 4.771 infectados, dos quais
95 estão com o vírus ativo.
Estão em isolamento domiciliar
23 pacientes, 36 estão internados em UTI (Unidade de Terapia

Intensiva) e 36 em enfermarias. Já
foram registrados 98 mortes desde
o início da pandemia.
A morte registrada ontem é de um
homem de 37 anos que não tinha
outras doenças associadas. O óbito
aconteceu no dia 22 de julho, mas a
confirmação só ocorreu ontem.
“Há de se obser var que mais
de 95% da população infectada
integra a lista dos recuperados
pela covid-19. O indicativo mostra

Paraná assina termo
para produção de vacina
O governo do Paraná deu mais
um passo na parceria de cooperação
técnica e científica com a China para
iniciar a testagem e a produção de
vacina contra a covid-19 no Estado,
por meio do Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná).
O governador Ratinho Junior assinou
nessa terça-feira (28), durante ato simbólico por videoconferência, o termo de
confidencialidade com a empresa estatal chinesa Sinopharm que possibilitará
a realização da terceira fase de testes
da vacina no Paraná. A expectativa é de
que o processo possa começar ainda
no mês de agosto.
Atualmente, apenas os Emirados
Árabes Unidos, com 15 mil voluntários,
participaram no momento da experiência, iniciado neste mês. “É mais um
passo, mais um avanço na pesquisa
em busca de uma solução para o coronavírus. Esperamos ter sucesso para
ajudar o Paraná, o Brasil e os países
vizinhos”, afirmou o governador.
O acordo também garante ao
Estado acesso ao resultado das duas
primeiras fases de testagem. Segundo
o laboratório, os processos iniciais, já
encerrados, tiverem 100% de positivação e sem reação adversa grave.
Agora, destacou Ratinho Junior,
serão estabelecidos o termo científico regulatório e o protocolo sanitário
de validação para identificar o melhor
modelo de testagem a ser seguido.

E, no caso da manutenção dos
resultados favoráveis, haverá repasse
de tecnologia por parte do Sinopharm
para que o Tecpar possa produzir a
vacina. A empresa estima finalizar os
testes em estágio avançado em humanos em três meses.
POLO PRODUTOR
De acordo com o governador, a
intenção é fazer do instituto paranaense
um polo produtor e distribuidor do medicamento para o restante do Brasil e também para países da América do Sul. Ele
afirmou, porém, que todo o processo
depende da liberação do Ministério da
Saúde e da Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária).
Um grupo de trabalho está sendo
formado para definir o protocolo de
validação para o início dos testes em
fase III da vacina desenvolvida pelo
Sinopharm.
Pelo lado paranaense, integram
o grupo especialistas e técnicos do
Tecpar; a Secretaria da Casa Civil; da
Superintendência-Geral da Ciência Tecnologia e Ensino Superior; e a Secretaria da Saúde. O protocolo de realização
da fase III deve envolver ainda as universidades estaduais e seus hospitais
universitários para promover a testagem da população.
A intenção é que nos próximos
15 dias o termo seja submetido aos
órgãos regulatórios.

a necessidade constante de cuidarmos cada vez mais da nossa saúde
através das barreiras mecânicas.
Os bons indicadores de Cascavel
não fazem efeitos sozinhos, pois
estamos próximos de outras
regiões com mais casos confirmados; é preciso ser resistentes ao vírus até a chegada de
uma vacina”, aler ta o secretário de Saúde de Cascavel, Thiago
Daross Stefanello.

Brasil compra 100
milhões de doses

O governo brasileiro comprou 100 milhões de doses
da vacina de Oxford contra o
coronavírus, informou ontem
o secretário de vigilância em
saúde do Ministério da Saúde,
Arnaldo Correia de Medeiros.
A vacina desenvolvida em
Oxford (Inglaterra) está na terceira e última fase de testes e
virá ao País quando se comprovar que ela é segura.
“Nessa encomenda está
previsto o primeiro lote para
chegar em dezembro. O
segundo lote em janeiro. Se
tudo der certo, nós teremos
a vacina em dezembro com
a ajuda de Deus e o esforço
e trabalho de toda a comunidade científica”, disse o
secretário, à CNN Brasil.
O primeiro lote terá 15
milhões de doses de vacina.
O segundo, mais 15 milhões.
O restante, 70 milhões, viria
em lotes sequenciais a
par tir de março.
Segundo Medeiros, um dos
fatores positivos do Brasil é
a possibilidade de produzir a
vacina em território nacional,
na fábrica de Bio-Manguinhos,
da Fundação Oswaldo Cruz.
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Colégios cívico-militares
serão instalados até 2021

Após muita expectativa e polêmica
em torno da implantação de Colégio
Cívico-Militar em Cascavel, agora duas
instituições do modelo já têm sedes
definidas no Município.
A espera dos cascavelenses pela
implantação das instituições começou
ainda em outubro de 2018, quando a
então governadora Cida Borghetti assinou decreto que criava o colégio em
Cascavel, Maringá e Cornélio Procópio.
Na época, ficou definido que a sede
seria o CNTA (Centro Nacional de Treinamento em Atletismo), que estava e
ainda está em construção. Contudo,
a incompatibilidade da estrutura fez
com que a implantação da unidade
fosse suspensa até nova sede ser
encontrada.

ONDE SERÃO
Em março deste ano, em um
vídeo gravado e divulgado nas redes
sociais, o deputado federal Evandro
Roman e o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, garantiam
a implantação de dois colégios cívico-militares em Cascavel e mais um
em Foz do Iguaçu.
A Seed (Secretaria de Estado da
Educação) confirmou que há um projeto para duas escolas desse tipo

n Reportagem: Cláudia Neis
Foto: MEC/DIVULGAÇÃO

no Município. Elas serão um complemento ao Pecim (Programa Nacional
das Escolas Cívico-Militares) e serão
escolas que o Ministério da Educação
chama de “autofomentadas”, ou seja,
escolas com modelo federal, seguindo
manual e preceitos do Ministério da
Educação, mas com verba de parceria,
nesse caso, da Itaipu.

SEDES DEFINIDAS
Em Cascavel, as estruturas vão
funcionar nos Colégios Estaduais Júlia
Wanderley e Cataratas. As unidades
passarão por reforma, já orçada, para
ficar de acordo com o padrão MEC.
O pr ojeto passou por trâmites burocráticos e a previsão é
de que possa ser efetivamente

implementado em 2021.
Além do orçamento das obras de
engenharia, há também em curso
estudos para contratação de pessoal para atuar nas instituições, o
que ficará a cargo da Sesp (Secretaria de Estado de Segurança Pública).

IMAGEM do lançamento do Programa Nacional
das Escolas Cívico-Militares

Como vão funcionar

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um
conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa
com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares. A proposta
é implantar 216 escolas cívico-militares em todo o País, até 2023, sendo 54 por
ano. O modelo a ser implementado pelo Ministério da Educação tem o objetivo
de melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas e se baseia
no alto nível dos colégios militares do Exército, das Polícias e dos Corpos de
Bombeiros Militares. Os militares atuarão no apoio à gestão escolar e à gestão
educacional, enquanto professores e demais profissionais da educação continuarão responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico.
Participarão da iniciativa militares da reserva das Forças Armadas, que serão chamados pelo Ministério da Defesa. Policiais e Bombeiros militares poderão atuar,
caso seja assim definido pelos governos estaduais e do Distrito Federal.
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Reprovado em testes, Botão do
Pânico é suspenso em Cascavel
O governo do Paraná lançou
ainda em novembro de 2017 o
Botão do Pânico, um dispositivo
para mulheres sob risco de agressão poderem chamar socorro. Em
Cascavel, o projeto passou pelo
processo licitatório, a empresa vencedora foi conhecida, mas o aparelho não foi aprovado nos testes.
“O serviço está sendo ajustado
para entrar em funcionamento, pois
os testes apresentaram falhas que
precisam ser corrigidas”, explicou
o secretário da Semppro (Política
Sobre Drogas e Proteção á Comunidade), Antônio Volmei dos Santos.
Em março de 2019, foram destinados ao Município, pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho,
R$ 162.451,20 para aluguel de
50 equipamentos e implantação
de software. A vencedora da licitação é a Celestino Poitevin Neto
- CNP Informática, de São José
dos Pinhais. O valor do contrato
assinado em 17 de dezembro de
2019 é de R$ 150 mil, com vigência para 12 meses. Do total, R$
34.945,92 são para a locação de
12 equipamentos, R$ 3.396 para
12 smartphones, R$ 103.137,72
para pagar o uso da licença da plataforma e mais R$ 8.520 para uso
do programa.
Em nota, o Município de Cascavel informou que nada foi pago
à empresa. “Houve, inclusive, um
pedido de rompimento unilateral

DIVULGAÇÃO

do contrato por não ter funcionado,
porém, no processo legal há o contraditório e ampla defesa para que
haja a revogação. Diante disso, fica
a critério do fiscal de contrato revogar ou aceitar as justificativas da
empresa e retornar com o serviço.
O fiscal ainda está tratando disso”.
Já a empresa informou que o
aplicativo e os dispositivos estão
prontos, à disposição, aguardando apenas uma posição da
prefeitura para dar início à implantação do programa.
FALHAS
A promotora de Justiça Andréa
Simone Frias, que atua na vara
especializada de crimes de violência contra mulher, crianças, adolescentes e idosos em Cascavel,
acompanha o processo. Ela explica
que, na fase de testes, o equipamento apresentou diversas falhas.
“Foram constatados muitos problemas, não sinalizava a bateria,
não indicava a luz verde que deveria, ou então indicava e a central

Como funciona o programa

O botão do pânico é um dispositivo que ficará ligado a um celular que, quando
acionado, alertará imediatamente a central de comando da Guarda Municipal e da
Patrulha Maria da Penha, agilizando o atendimento à vítima que está em perigo.
Ele é exclusivo para mulheres que foram agredidas e estão sob medida protetiva.
Foram definidas, na época do lançamento do projeto, 15 cidades para implantá-lo em caráter experimental. O aparelho já está sendo usado em poucas cidades,
dentre elas, Apucarana, Londrina, Maringá e Curitiba.

não recebia o sinal, e tudo isso
é muito sério”, argumenta. “Se a
vítima liga para a polícia e não é
atendida, ela procura outra maneira
de pedir ajuda, mas, quando ela
usar o Botão do Pânico, não tem
como saber se o pedido de socorro
foi recebido e vai ficar esperando
a ajuda chegar, mas a ajuda não
vai chegar porque a central não foi
avisada do perigo. O risco de acontecer algo mais grave com essa
vítima se torna maior”, ressalta.

Quem poderá usar

O caminho para que o projeto
comece a funcionar ainda deve ser
longo, porque depois da retomada
a implantação do sistema, ainda vai
ser necessário decidir quem poderá
utilizar o equipamento.
Segundo o delegado Alexandre
Macorin, da Delegacia Especializada
de Curitiba, cada cidade, em parceria com a Justiça e órgãos públicos,
define quem será atendida pelo
projeto. “Na capital do Estado, por
exemplo, quem determina o uso é o
Poder Judiciário, já em Apucarana foi
formada uma comissão que direciona
o aparelho, mas é a prefeitura que
paga o serviço”, esclarece.

Valor do contrato é de

R$ 150 mil,

com vigência de um ano
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Plantas para
atrair dinheiro e
prosperidade
Além dos benefícios naturais e de
enfeitar o ambiente, muitas plantas
também têm um significado místico e
pode ser bom tê-las por perto. O lírio-da-paz, por exemplo, é capaz de sugar
todas as energias ruins do ambiente,
enquanto a pilea é conhecida por atrair
sorte. Conheça mais algumas espécies
que podem te ajudar a atrair dinheiro e
prosperidade:
l Dinheiro-em-penca: para aproveitar
todos os poderes dela, deixe-a perto de
lugares onde você guarda objetos de valor
dentro de casa e/ou no cômodo onde você
trabalha. A dinheiro-em-penca precisa ser
regada constantemente e estar próxima da
luz solar.
l Árvore-da-felicidade: com a árvore-da-felicidade, você estará chamando pela
sorte e pela prosperidade. Locais arejados
e bem iluminados são perfeitos para que
ela cresça com saúde.
l Lança-de-são-jorge: elas são bem
poderosas pois trazem elevação para o
ambiente e para as pessoas que vivem

no local. A lança-de-são-jorge demora um
tempo maior do que as demais plantas
para florescer, contudo, seu poder pode
ser sentido desde o primeiro toque.
l Tuia: essa planta traz prosperidade para
seu lar e ajuda a atrair dinheiro. Coloque-a em
lugares por onde as pessoas costumam passar, como na sala ou no corredor. Tem um
aroma cítrico e energizam o ambiente.
l Alecrim: o alecrim afeta positivamente o ambiente em que se encontra, traz
força de vontade para as pessoas e prosperidade para o lar. Também serve para
proteger a casa contra vibrações negativas
que podem motivar a falta de dinheiro.

l Arruda: conhecida contra mau-olhado, a arruda é ideal para deixar na
entrada da casa, uma vez que impede a
entrada da negatividade e limpa as vibrações de quem passar por ali.
l Manjericão: se você não cultiva a
erva na sua casa, então está na hora
de colocar a mão na terra, porque você
pode utilizá-lo tanto no preparo de alimentos, quanto para atrair dinheiro. O
manjericão permite que a sor te entre
nos lugares, já que consegue limpar a
energia estagnada que bloqueia a passagem da prosperidade.
Fonte: Personare

Lei cultural Aldir Blanc disponibiliza recursos para artistas
O governo federal sancionou a Lei Aldir
Blanc (Lei 14.017/2020) que prevê o
repasse de R$ 3 bilhões para profissionais
e organizações culturais de todo o Brasil
que perderam renda em razão da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.
O recurso também contemplará estados e
municípios para gestão de espaços culturais
e abrirá linhas de crédito para micro e pequenas empresas do setor cultural.
CADASTROS
Diante da iminência de vários estados
e municípios lançarem editais para a contratação desses profissionais e organizações culturais, já em consonância com a
Lei Aldir Blanc, o cadastro do artista ou da
organização cultural será obrigatório.
Como ainda não há definição sobre
quais cadastros o artista ou a organização
cultural deverá realizar, a Secesp (Secretaria Municipal de Cultura e Esportes de
Cascavel) se antecipa a essas questões

e solicita que o artista ou a organização
cultural que já tenha realizado o Cadastro
de Artistas do Município de Cascavel realize também em outras plataformas para
assegurar sua participação nos editais a
serem lançados e, assim, evitar transtornos ou até mesmo a impossibilidade da
participação nos pleitos.
Sendo o cadastro de artistas um dos
requisitos essenciais para o pleito em
editais que serão embasados na Lei Aldir
Blanc, é de suma importância que todos

os ar tistas, entidades culturais e agentes culturais já cadastrados no Município
também realizem o Cadastro Estadual no
seguinte endereço eletrônico: http://www.
sisprofice.pr.gov.br/sisprofice.php.
O recurso será administrado financeiramente tanto pelos estados quanto pelos
municípios e a iniciativa da Secesp é exclusivamente em atenção aos artistas locais.
O repasse deve iniciar após o governo
federal criar uma regulamentação referente
aos cadastros.

SAIBA MAIS
Informações sobre a lei Aldir Blanc: http://secespcascavel.com/lei-aldir-blanc/
Dúvidas e demais informações: duvidas.secesp@gmail.com
CADASTROS
Estadual - http://www.sisprofice.pr.gov.br/sisprofice.php
Municipal - http://secespcascavel.com/cadastro-de-artistas/
ATENÇÃO: O cadastro de artistas de Cascavel é para ser realizado apenas uma vez, sendo
as atualizações e/ou correções serem solicitadas por e-mal: secespcascavel@gmail.com.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você vai se concentrar em suas estratégias e ações para
atingir seus objetivos. É hora de voltar à pista. Você vai
ficar em excelente forma se passar mais tempo falando
com as pessoas próximas a você, sem ser evasivo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Apetite sexual dos
animais
Especialista no
estudo do homem

© Revistas COQUETEL

Acontecimentos
Nome da
letra “X”

Da mesma Metais
das
maneira
Animal da medalhas
pecuária olímpicas

Anísio
Teixeira,
educador

Touro 21/04 a 20/05

Leão 22/07 a 22/08

Você vai tomar uma boa decisão a respeito de suas finanças,
por isso preste muita atenção. Você sente uma vontade irresistível de saborear os prazeres da vida, mas, na verdade,
não vai conseguir porque você é incapaz de relaxar.

Virgem 23/08 a 22/09

Você está completamente absorto em seus pensamentos
e devaneios. Você terá a inspiração para fazer progressos
em seus planos. Você está usando muita energia e a
fadiga é desagradável. Tire um tempo para recarregar
suas baterias em ambiente calmo e solitário.

Libra 23/09 a 22/10

Concentre-se em estabilidade e confiança hoje, consolidando
as coisas com as pessoas próximas a você e coloque as
cartas na mesa. Você vai estar em excelente forma em geral,
mas cuidado com o que come para ter mais energia.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você vai encontrar apoio que vai valer a pena no mês que
vem. Este é um bom momento para fazer contatos. Você está
em boa forma e será capaz de transformar isto em vantagem
em questões práticas. Você precisa tomar ar fresco.

“(?) da
Porta”, sucesso de
Elis Regina
Aceita
(proposta)
Carinho;
cafuné

Antônio
Carlos,
radialista
Para
(contração)
Que
legal!
Fazer
reinar a
paz
(?) da perna:
panturrilha
Coletivo de
“peixes”
A maior
fonte
natural de
calor
Locução
(abrev.)
“Ordem”,
em OAB

Pingos

A mãe
da mãe
Rugir
(o leão)

(?) pública: rua
Sepultura
comum
no Egito
Antigo

CD-(?):
material
de multimídia
A toalha enfeitada
com ponto de cruz
É usada 101, em
por Neymar romanos
no Barcelona (fut.)
Alarme do
camburão

Prefixo
de “indiferente”

O do Natal
é dezembro

BANCO

Os livros dos irmãos
mais queridos do Brasil!

Aquário 21/01 a 19/02

Você deseja remover todos os obstáculos que estão no
seu caminho, mas não coloque a carroça na frente dos
bois, faça as coisas corretamente. Há muito estresse e
você já atingiu seu limite. Procure ambientes mais tranquilos e que propiciem descanso mental.

Peixes 20/02 a 20/03

Você vai se sentir mais confiante e decidido a tornar os
seus sonhos realidade. Você está em grande forma e gera
energias sem chamar a atenção de ninguém.

Mastiga
feito o
rato

3/art — cio. 4/dose. 5/fatos. 10/caixa-d’água.

Capricórnio 22/12 a 20/01

Fuga será o seu tema recorrente do dia. Você precisa
sair de sua rotina para obter um pouco de ar fresco e
para esquecer as suas preocupações, embora elas sejam
passageiras.

Primeiro
signo
(Astrol.)

Minha e
(?): nossa
Porção de
bebida

Menino;
moleque
(bras.)

Sagitário 22/11 a 22/12

Você está achando mais fácil construir suas esperanças para o futuro. Faça algumas averiguações. Você se
sente confortável em sua própria pele e à vontade consigo
mesmo. Você está mais em sintonia com as necessidades
do seu corpo. Este é o caminho a percorrer.

Consoantes
de “reto”
Apanham
um a um

Conteúdo
da garrafa
vazia

BeiijiiNNhhooss
DA

Gi

/editorapixel

@editorapixel
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Solução
O
G U A
A R T
D O
O P A
R T
C A R
A T A
T A S
A E
M B A
R R
R O I
O NZ E
M E S

Câncer 21/06 a 21/07

Você terá a oportunidade de mudança e de manter a sua
distância. Escape sem se sentir culpado. Você precisa
ficar sozinho na calma completa para recarregar suas
baterias. Seus processos mentais exigem descanso.

Acrescentado
Tremor
(de terra)

Dia e (?):
sem parar

F I
A D A
T E
O M A
S
T
A R
I F I
B A T
G O
V O
TU
I
A D A
O
I S A
N E

Gêmeos 21/05 a 20/06

Você vai ser atraído a assumir riscos e a sorte espera por
você caso o faça, apesar do perigo. Cuidado com problemas na bexiga, beba mais água. Você precisa repensar
suas prioridades relacionadas com o seu estilo de vida.

Arte,
em inglês
Desavença (fig.)

Reservatório comum em
edifícios

C
C A I X
N O I
T
S
P R A
O B A
P A C
S O L
L O C
O
A
G U R
B O R D
R U
C A M
S I R E

Você faz exatamente o que quer e é hora de se concentrar em
seus assuntos pessoais. Há sinais de uma trégua, o que permitirá que você recarregue suas baterias ao escapar da rotina.
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Homem pode ter sido morto
após briga generalizada

ROGÉRIO CLÉRICE – O FATO

A Delegacia de Homicídios acredita que Nauber William Gondin,
de 29 anos, cujo corpo foi encontrado na noite de segunda-feira
nos fundos de um posto de combustíveis, às margens da BR-277,
em Cascavel, pode ter sido morto
após uma briga generalizada que
aconteceu naquela região.

De acordo com a delegada
Raísa Scariot, o corpo de Nauber
tinha diversas marcas de agressões, o que indica que ele teria
sido mor to possivelmente ainda
na noite anterior (domingo), pois
há registros de que uma briga
teria ocorrido por ali envolvendo
várias pessoas.

Viatura da Guarda Municipal
se envolve em colisão e capota
COM o
impacto, a
viatura da GM
capotou

Uma viatura da Guarda Municipal de Cascavel se envolveu
em uma colisão com outro veículo e capotou, na tarde de
ontem (28), em Cascavel.
O acidente aconteceu no cruzamento das Ruas José Linhares
e Emílio de Menezes, no Jardim
Presidente, em Cascavel. Com o
impacto da batida, a viatura capotou e a parte lateral esquerda do
outro carro ficou destruída.
Quatro pessoas ficaram feridas,
inclusive dois guardas municipais.
Todas as vítimas tinham contusões
e escoriações pelo corpo. O médico
de plantão e socorristas do Siate
prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam os feridos
para atendimento hospitalar.
A Polícia Militar também foi
acionada. Não há informações

sobre como o acidente aconteceu. A prefeitura não se pronunciou sobre o ocorrido.
A prefeitura emitiu nota informando que a viatura da Guarda
Municipal se deslocava para atender uma ocorrência de violência
doméstica. Uma mulher ligou para
o 153 informando que havia sido
agredida pelo cônjuge que teria
saído da casa e posteriormente
retornado, continuando a agredi-la.
A central despachou uma viatura
da Guarda Municipal para atendimento, uma vez que o agressor se
encontrava no interior da residência. Mediante a urgência e a gravidade do fato, a viatura se deslocou
até o endereço acionando os sinais
sonoros e luminosos, quando
houve a colisão no cruzamento
com um veículo que cruzava a via.

A DH pede ajuda da população
para esclarecer o crime. Informações
ou denúncias que possam colaborar com a investigação podem ser
repassadas de forma anônima pelos
telefones 197 e (45) 99909-3842 Plantão da Delegacia.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

GDE apreende
menor por tráfico
de drogas

01
24
01
02
22

Policiais civis do Setor Antidrogas
do GDE (Grupo de Diligências Especiais) apreenderam um adolescente
e um usuário de drogas nessa
terça-feira (28).
De acordo com a Polícia Civil, os
policiais realizavam monitoramento
de um local onde estaria ocorrendo
tráfico de drogas na região do Bairro
Morumbi. Os agentes suspeitaram da
atitude de dois indivíduos que trocaram objetos e saíram do local.
O suposto usuário foi acompanhado pela equipe, que encontrou
uma bucha de cocaína. O rapaz
disse ser usuário e que pagou
R$ 20 pelo produto.
Na sequência, os policias civis
realizaram abordagem ao suposto
traficante, que foi identificado como
adolescente, e que tinha R$ 112 em
notas diversas.
No local, em meio ao mato onde o
adolescente teria ido buscar a droga,
os policiais localizaram mais oito
buchas de cocaína em embalagem
idêntica à apreendida com o usuário.
Tanto o adolescente infrator quanto
o usuário foram encaminhados até
a 15ª SDP, onde o adolescente foi
autuado por ato infracional análogo
ao tráfico de drogas.
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SERPENTE Aurinegra entra
em campo nesta quarta em busca
da vitória

FC Cascavel recebe Athletico
com missão quase impossível
Frente a um dos maiores desafios do Campeonato Paranaense
até agora, o FC Cascavel entra em
campo nesta quarta com objetivo
bem definido: vencer de goleada. A Serpente Aurinegra precisa
derrubar a vantagem do Furacão,
que no domingo venceu por 5 a
1 o jogo de ida. Para seguir em
frente, precisa fazer quatro gols
de diferença, o que levaria a disputa aos pênaltis. O jogo começa
às 18h no Estádio Olímpico, em
Cascavel. Os portões continuam
fechados para a torcida.
“O resultado do primeiro jogo
não foi o que a gente esperava,
mas, mesmo fora de casa, tivemos boa performance e bom desempenho. Infelizmente, o adversário aproveitou nossa falta de
concentração. Neste jogo de quarta [29] vamos ter que nos portar
de uma maneira mais agressiva,
sem deixar espaços nem se expor
muito. É um jogo de equilíbrio, no
qual o FC Cascavel tem que errar
pouco e ser efetivo, fazer gols nas
chances que surgirem. Tenho cer-

teza de que será um grande jogo,
Como preparação para o
sempre respeitando o adversário, jogo, a equipe de Cascavel treimas vamos propor o jogo”, adianta nou na tarde de ontem no palco
técnico Marcelo Caranhato.
da par tida decisiva.
Capitão da Serpente Aurinegra,
Athletico deve
Duda se mostra animado: “Vamos
poupar jogadores
buscar esse resultado a todo moO técnico Dorival Junior deve optar
mento. Este ano não perdemos nepor poupar alguns jogadores para a
nhum jogo dentro da nossa casa.
partida de hoje, além da suspensão
Por isso, acredito na vitória. Querede Thiago Heleno, que deve ser
mos coroar essa campanha histósubstituído por Luan Patrick.
ria do FC Cascavel no Paranaense.
A novidade da delegação, que
A vaga para a final é difícil, mas
chegou na tarde de ontem a
não impossível. Enquanto houver
Cascavel, é o atacante Pedrinho,
que ficou sem atuar desde o início
chances, vamos buscar. Sempre
da fase anterior por conta de ser
com humildade e respeitando o
diagnosticado com covid.
adversário, e, caso a classificaOntem, mais um jogador testou
ção não venha, queremos vencer e
positivo para a doença, mas não
mostrar a força desse grupo”.
teve o nome divulgado.

Cianorte busca a virada

A outra vaga na decisão do Campeonato Paranaense será definida entre
Coritiba e Cianorte, que se enfrentam a partir das 20h no Estádio Couto Pereira.
Com a vitória na primeira partida por 3 a 2, o Coritiba tem a vantagem de jogar pelo empate para se classificar. Ao Cianorte, apenas a vitória interessa para
conquistar a inédita vaga na final.
O time do interior espera repetir o feito das quartas de final, quando perdeu
o primeiro jogo em casa e depois conquistou a vaga na casa do adversário vencendo por dois gols de vantagem.
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GT Sprint Race agita Cascavel
A etapa de abertura da temporada da GT Sprint Race ocorre nesta sexta (31) e sábado (1º) no Autódromo Internacional Zilmar Beux,
em Cascavel. Após uma espera de
quase cinco meses - provocada pela
pandemia da covid-19 -, a organização do campeonato planeja manter
a execução da maioria das etapas,
cuja modificação de calendário deverá ser divulgada em breve.
A retomada do campeonato em
2020 seguirá a melhor conduta de
biossegurança para a saúde dos envolvidos, em protocolo firmado com
autoridades da Prefeitura de Cascavel, da Vigilância Sanitária e da Secretaria, Municipal de Saúde, com
rigorosos procedimentos de proteção
a pilotos, colaboradores, parceiros
e equipe de apoio técnico. Haverá a
medição de temperatura na entrada,
uso obrigatório de máscaras, além
de limitação de pessoas no box e no
evento em geral. O público ainda não
está liberado para participar.
Dentre as obrigações do protocolo firmado está a da apresentação do exame RT-PCR (com resultado negativo para covid-19) por
parte de todos os profissionais
envolvidos. Tanto os vindos de
fora (pilotos e equipes), que deverão enviar o exame à organização

FOTOS: RODRIGO GUIMARAES
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antes de partirem para Cascavel,
quanto os contratados localmente,
que também terão de fazer o teste
antes de entrar no local. Todos estarão restritos às suas respectivas
atividades necessárias para a realização das provas da etapa.
“Dentre todas as possibilidades,
Cascavel foi o primeiro autódromo a
abrir suas portas e a conceder provas após a quarentena. Por isso,
consideramos a realização da abertura da temporada, o que satisfez o
desejo da comunidade do automobilismo nacional”, explica Thiago Marques, CEO da GT Sprint Race.
HORÁRIOS
As duas corridas da etapa de
abertura da GT Sprint Race terão
transmissão ao vivo pelo BandSports no sábado (1º), às 10h e às
14h15. Os fãs do esporte poderão conferir um belo espetáculo do

Fase de grupos do Gaúcho termina hoje
Com todas as partidas às 15h,
o Campeonato Gaúcho de Futebol
conhecerá hoje os times classificados para as semifinais do segundo turno, a Taça Francisco Novelletto Neto.
No Grupo A, o Inter lidera com
8 pontos, mas precisa vencer hoje
para não correr risco com os resultados de Novo Hamburgo e Juventude, que estão com 7 pontos.
O Grêmio somou 13 pontos e já
está classificado no Grupo B, mas

quer vencer seu confronto com o
Novo Hamburgo para assegurar a
melhor campanha geral da competição. Caxias (10) e Esportivo (8)
disputam a segunda vaga.

JOGAM HOJE
GAUCHÃO - RODADA 6
Novo Hamburgo x Grêmio
Internacional x Aimoré
Pelotas x São José
São Luiz x Brasil de Pelotas
Ypiranga x Caxias
Juventude x Esportivo

campeonato, que traz inovações
em seu formato, além de novas
máquinas que irão abrilhantar o
novo cenário vivido por todos.
Uma das grandes atrações do
dia será a Gold Classic que abre
sua terceira temporada em Cascavel como preliminar da GT Sprint
Race, adicionando um clima ainda
maior de emoção para o evento. A
Gold Classic é a maior categoria
de carros clássicos e antigos do
automobilismo brasileiro e prevê
um grid estimado em 45 carros.
Também haverá ampla cobertura dos bastidores pelas plataformas digitais da competição como
o canal da Sprint Race no YouTube (youtube.com/GTSprintRace) e
do programa Acelerados (youtube.
com/acelerados).

Paulistão

A partir desta quarta-feira (29),
começa a definição de quem avança
no Paulistão. O primeiro jogo será São
Paulo e Mirassol, no Morumbi, às 19h.
O Tricolor volta a utilizar força
máxima depois da vitória sobre o
Guarani domingo.
Enquanto o tricolor vai inteiro, o
Palmeiras está cheio de desfalques
para enfrentar o Santo André, a partir das 21h30, no Allianz Parque. As
lesões musculares do lateral-direito
Mayke e dos atacantes Gabriel Veron e Luan Silva, além da concussão
sofrida pelo lateral-esquerdo Matías
Viña, que teve um corte profundo
após um choque de cabeça, acabaram se tornando problemas para
Vanderley Luxemburgo.
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teza de que será um grande jogo,
Como preparação para o
sempre respeitando o adversário, jogo, a equipe de Cascavel treimas vamos propor o jogo”, adianta nou na tarde de ontem no palco
técnico Marcelo Caranhato.
da par tida decisiva.
Capitão da Serpente Aurinegra,
Athletico deve
Duda se mostra animado: “Vamos
poupar jogadores
buscar esse resultado a todo moO técnico Dorival Junior deve optar
mento. Este ano não perdemos nepor poupar alguns jogadores para a
nhum jogo dentro da nossa casa.
partida de hoje, além da suspensão
Por isso, acredito na vitória. Querede Thiago Heleno, que deve ser
mos coroar essa campanha histósubstituído por Luan Patrick.
ria do FC Cascavel no Paranaense.
A novidade da delegação, que
A vaga para a final é difícil, mas
chegou na tarde de ontem a
não impossível. Enquanto houver
Cascavel, é o atacante Pedrinho,
que ficou sem atuar desde o início
chances, vamos buscar. Sempre
da fase anterior por conta de ser
com humildade e respeitando o
diagnosticado com covid.
adversário, e, caso a classificaOntem, mais um jogador testou
ção não venha, queremos vencer e
positivo para a doença, mas não
mostrar a força desse grupo”.
teve o nome divulgado.

Cianorte busca a virada

A outra vaga na decisão do Campeonato Paranaense será definida entre
Coritiba e Cianorte, que se enfrentam a partir das 20h no Estádio Couto Pereira.
Com a vitória na primeira partida por 3 a 2, o Coritiba tem a vantagem de jogar pelo empate para se classificar. Ao Cianorte, apenas a vitória interessa para
conquistar a inédita vaga na final.
O time do interior espera repetir o feito das quartas de final, quando perdeu
o primeiro jogo em casa e depois conquistou a vaga na casa do adversário vencendo por dois gols de vantagem.
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GT Sprint Race agita Cascavel
A etapa de abertura da temporada da GT Sprint Race ocorre nesta sexta (31) e sábado (1º) no Autódromo Internacional Zilmar Beux,
em Cascavel. Após uma espera de
quase cinco meses - provocada pela
pandemia da covid-19 -, a organização do campeonato planeja manter
a execução da maioria das etapas,
cuja modificação de calendário deverá ser divulgada em breve.
A retomada do campeonato em
2020 seguirá a melhor conduta de
biossegurança para a saúde dos envolvidos, em protocolo firmado com
autoridades da Prefeitura de Cascavel, da Vigilância Sanitária e da Secretaria, Municipal de Saúde, com
rigorosos procedimentos de proteção
a pilotos, colaboradores, parceiros
e equipe de apoio técnico. Haverá a
medição de temperatura na entrada,
uso obrigatório de máscaras, além
de limitação de pessoas no box e no
evento em geral. O público ainda não
está liberado para participar.
Dentre as obrigações do protocolo firmado está a da apresentação do exame RT-PCR (com resultado negativo para covid-19) por
parte de todos os profissionais
envolvidos. Tanto os vindos de
fora (pilotos e equipes), que deverão enviar o exame à organização

FOTOS: RODRIGO GUIMARAES
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antes de partirem para Cascavel,
quanto os contratados localmente,
que também terão de fazer o teste
antes de entrar no local. Todos estarão restritos às suas respectivas
atividades necessárias para a realização das provas da etapa.
“Dentre todas as possibilidades,
Cascavel foi o primeiro autódromo a
abrir suas portas e a conceder provas após a quarentena. Por isso,
consideramos a realização da abertura da temporada, o que satisfez o
desejo da comunidade do automobilismo nacional”, explica Thiago Marques, CEO da GT Sprint Race.
HORÁRIOS
As duas corridas da etapa de
abertura da GT Sprint Race terão
transmissão ao vivo pelo BandSports no sábado (1º), às 10h e às
14h15. Os fãs do esporte poderão conferir um belo espetáculo do

Fase de grupos do Gaúcho termina hoje
Com todas as partidas às 15h,
o Campeonato Gaúcho de Futebol
conhecerá hoje os times classificados para as semifinais do segundo turno, a Taça Francisco Novelletto Neto.
No Grupo A, o Inter lidera com
8 pontos, mas precisa vencer hoje
para não correr risco com os resultados de Novo Hamburgo e Juventude, que estão com 7 pontos.
O Grêmio somou 13 pontos e já
está classificado no Grupo B, mas

quer vencer seu confronto com o
Novo Hamburgo para assegurar a
melhor campanha geral da competição. Caxias (10) e Esportivo (8)
disputam a segunda vaga.

JOGAM HOJE
GAUCHÃO - RODADA 6
Novo Hamburgo x Grêmio
Internacional x Aimoré
Pelotas x São José
São Luiz x Brasil de Pelotas
Ypiranga x Caxias
Juventude x Esportivo

campeonato, que traz inovações
em seu formato, além de novas
máquinas que irão abrilhantar o
novo cenário vivido por todos.
Uma das grandes atrações do
dia será a Gold Classic que abre
sua terceira temporada em Cascavel como preliminar da GT Sprint
Race, adicionando um clima ainda
maior de emoção para o evento. A
Gold Classic é a maior categoria
de carros clássicos e antigos do
automobilismo brasileiro e prevê
um grid estimado em 45 carros.
Também haverá ampla cobertura dos bastidores pelas plataformas digitais da competição como
o canal da Sprint Race no YouTube (youtube.com/GTSprintRace) e
do programa Acelerados (youtube.
com/acelerados).

Paulistão

A partir desta quarta-feira (29),
começa a definição de quem avança
no Paulistão. O primeiro jogo será São
Paulo e Mirassol, no Morumbi, às 19h.
O Tricolor volta a utilizar força
máxima depois da vitória sobre o
Guarani domingo.
Enquanto o tricolor vai inteiro, o
Palmeiras está cheio de desfalques
para enfrentar o Santo André, a partir das 21h30, no Allianz Parque. As
lesões musculares do lateral-direito
Mayke e dos atacantes Gabriel Veron e Luan Silva, além da concussão
sofrida pelo lateral-esquerdo Matías
Viña, que teve um corte profundo
após um choque de cabeça, acabaram se tornando problemas para
Vanderley Luxemburgo.
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A pandemia
ainda não acabou.
E o Governo reforçou
o sistema de saúde.

3 HOSPITAIS REGIONAIS
ENTREGUES ANTES
DO PRAZO

MAIS DE 900 NOVAS UTIs
POR TODO O ESTADO

1.400 NOVOS LEITOS
DE ENFERMARIA

MAIS DE 1.000
PROFISSIONAIS

R$ 400 MILHÕES
INVESTIDOS

MAIS DE 500 MIL TESTES
DE COVID-19

RESPIRADORES COMPRADOS
PELO MENOR PREÇO
DO BRASIL

TELEMEDICINA:
MAIS DE 10.000 PESSOAS
ATENDIDAS DE SUAS CASAS

Faça sua parte: respeite o isolamento social e use máscara.

Cascavel volta a empregar
e é destaque estadual
Em sinal de retomada econômica, as
empresas de Cascavel voltaram a contratar em junho, após três meses de saldo
negativo. No mês passado, foram abertas 319 vagas com car teira assinada,
um dos melhores resultados do Paraná,
que também registrou saldo positivo no
mês (2.829).
Os municípios que conseguiram se
sobressair foram Arapongas (593 empregos gerados), Ponta Grossa (450), Matelândia (371), Cascavel (319), Ortigueira (308),
Curitiba (301), Cambé (185), Campo Largo
(149), Palotina (147) e Andirá (139).
Por outro lado, grandes centros como
Maringá (-600), Foz do Iguaçu (-442), Londrina (-409), Fazenda Rio Grande (-183)
e Colombo (-168) ainda sofrem com os
impactos da pandemia.
Por falar em pandemia, os resultados
do 1º semestre do ano ainda refletem a
crise provocada pelo novo coronavírus.

Cascavel encerrou os seis meses com
saldo negativo de 56 postos de trabalho.
Se considerado os meses da pandemia
(março-junho), são 2.274 vagas fechadas.
NACIONAL
O País registrou aumento de 24% na
geração de empregos em junho, mas o
saldo ainda ficou negativo: menos 10.984
vagas. Entre as regiões, Centro-Oeste,
Norte e Sul tiveram resultados positivos,
com saldos de 10.010, 6.547 e 1.699,
respectivamente. O pior resultado foi o da
Região Sudeste, que fechou o mês com
menos 28.521 vagas.
A agropecuária foi o setor com o melhor
desempenho nacional, com a abertura de
36.836 novas vagas, seguido pela construção civil, com 17.270 postos de trabalho. Comércio e serviços registram saldos negativos: -16.646 e -44.891 vagas,
respectivamente.

