Evasão escolar aumenta
57% durante a pandemia
CASCAVEL

PRF

Com as aulas suspensas desde metade de março, o ensino a distância tem aumentado a evasão escolar em Cascavel. O principal motivo é a dificuldade de muitos alunos
no acesso à internet e ao computador, o que os fazem desistirem das aulas. Segundo o
Conselho Tutelar, esse tipo de atendimento cresceu 57% desde abril, especialmente de
estudantes da rede estadual. Os casos da rede municipal geralmente são resolvidos pelo
Programa de Prevenção e Combate à Evasão Escolar do Município.
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Destruição total
Um incêndio destruiu completamente um carro
que capotou após o condutor perder o controle
da direção na BR-369. O motorista, de 40 anos,
saiu do carro com apoio de populares e, com
escoriações e suspeita de fratura no fêmur, foi
encaminhado a uma UPA de Cascavel.
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“Não haverá volta
às aulas sem que
todas as questões
sanitárias estejam
superadas”

Combatendo a violência contra a mulher

Na pandemia, houve o triste aumento de casos de violência contra a
mulher. Devemos reforçar que violência é qualquer tipo de agressão, seja
ela física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral e deve ser combatida.
Alguns fatores como aumento do consumo de álcool e drogas, problemas financeiros e com a saúde mental, podem ser gatilhos para revelar
indivíduos agressivos ou expor mais o lado violento da pessoa. Temos que
levar em consideração que o indivíduo não se tornou violento ou agressor
durante a pandemia. A violência é um comportamento aprendido em casa
ou na sociedade.
Muitos acreditam que, no período pós-pandemia, as agressões vão
diminuir. Caso isso ocorra, a queda não corresponde à realidade. Em
lares onde ocorrem essas agressões, as relações e os laços familiares já
apresentam fragilidades, muitas vezes por conta de históricos de violência
verbal e até física.
Para combater é importante dar voz e credibilidade à vítima. Muitas
vezes, ela fica desacreditada, pois parte dos agressores é sociável, bom
amigo e prestativo. Isso faz com que estejam acima de suspeitas, mas,
em seu lar, são opressores, violentos e agressores.
Também é importante que vizinhos não se calem ao perceber algo,
porque a vítima, em geral, sente vergonha ou medo de buscar ajuda.
Alguns serviços acessíveis são a Deam (Delegacia Especializada no
Atendimento à Mulher), com atendimento voltado para demanda da violência doméstica, dando suporte e encaminhando a vítima para a rede de
apoio, também às medidas protetivas e aos abrigos sigilosos. Além disso,
tem a campanha “sinal vermelho”, que a mulher pode receber auxílio em
farmácias imediatamente ao exibir um “X” na mão.
max 27
O artigo 35 da Lei 11.340/06 prevê que a União, o Distrito Federal, os
min 13poderão criar e promover centros de educação
estados e os municípios
e de reabilitação para os agressores; e o artigo 45 estabelece que, nos
casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o
comparecimento obrigatório do agressor aos programas de recuperação
e reeducação.
Para casos urgentes, existem o Disque 180, da Central de Atendimento
à Mulher em Situação de Violência, e o 190, da Polícia Militar.
Dedico parte do meu tempo divulgando esses serviços em minhas
redes sociais, sendo voluntária do Projeto Justiceiras, acolhendo, auxiliando, empoderando e fazendo com que essa vítima perceba que pode
estar em situação de violência. Para combater a violência precisamos de
uma rede demax
apoio,24
com medidas e ações
educacionais,
max
24 sociais e jurídicas.
Denuncie qualquer
min 9 tipo de violência contra a mulher.
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Líder do Governo e presidente
da Comissão de Educação
da Assembleia Legislativa, o
deputado Hussein Bakri afirmou
que a reabertura das escolas no
Paraná não vai ocorrer sem que
todas as questões sanitárias
estejam superadas.
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Prefeitura repassa mais
de R$ 2 milhões ao IPMC
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Retomada econômica

O prefeito Leonaldo Paranhos anunciou esta semana
mais uma ação com objetivo de impulsionar a retomada
econômica de Cascavel. O Município vai bancar o aluguel
de imóveis de empresas que, em contrapartida, ampliem a
contratação de pessoal.

Sem pausa

VALTER e Segala usaram as redes sociais para informar sobre o repasse
Em uma transmissão ao
vivo na tarde de ontem, pelas
redes sociais, o secretário de
Finanças de Cascavel, Renato
Segala, e o presidente do
IPMC (Instituto de Previdência
do Município de Cascavel),
Valter Parzianello, anunciaram o repasse de exatos R$
2.069.052,79, efetivado no
dia 31 de julho. O recurso se
refere ao pagamento de auxílios como licença-maternidade,
licença-saúde, salário-família e
auxílio-reclusão, que uma lei
aprovada em junho conferiu ao
Município a responsabilidade,
que até então era do IPMC.
Esses auxílios têm custo
médio de R$ 700 mil por mês
e vinham sendo bancados pelo
IPMC, só que uma por taria
nacional de maio transferiu ao
Município o ônus.
“Já havíamos feito uma
transferência de R$ 1,2 milhão
e, agora, no último dia de julho,
mais essa transferência, cumprindo o Município com suas
obrigações”, disse Segala.
“Estamos aqui para uma prestação de contas aos nossos
aposentados e pensionistas”.
Parzianello repetiu que tudo
foi feito tecnicamente dentro
da legalidade e informou que
esses R$ 2 milhões já estão
no processo de contabilização
e vão para o fundo da previdência, que atende os aposentados e os pensionistas.
“É uma preocupação muito

grande do prefeito Leonaldo
Paranhos porque, mesmo
diante de uma crise econômica que nós e o mundo estamos vivenciando por conta do
coronavírus, tivemos queda
da arrecadação de recursos
livres, mas, mesmo assim,
uma preocupação muito grande
para que possamos honrar
todos os compromissos com
o Instituto de Previdência de
Cascavel. Essa transferência
é uma demonstração clara
que o Município está fazendo
de acordo com a legislação
vigente”, reforçou Segala.
QUEDA NA ARRECADAÇÃO
Segundo o secretário de
Finanças, desde o fim de
fevereiro, início de março, até
agora, a Prefeitura de Cascavel registra R$ 20 milhões de
queda na arrecadação municipal. “Temos um desafio muito
grande para honrar os compromissos assumidos. E, até por
força de um decreto municipal,
temos que priorizar a folha de
pagamento, o 13º salário... É
uma série de economias que
estamos fazendo em todas as
secretarias, reduzindo as compras, limitando-se às despesas
continuadas e emergenciais,
para que possamos honrar a
folha, o 13º, e todos os compromissos com o IPMC. Estamos trabalhando diariamente
o fluxo de caixa neste sentido”,
reforçou Segala.

Por falar em Paranhos, o
prefeito não tem parado.
Paranhos implementou
um ritmo acelerado nas
últimas semanas na sua
rotina, que já não era muito
pacata. Parece mais o gás de
quem acaba de assumir um
mandato, não de quem já
cumpriu sete de oito tempos.

Escola de Governo

Inclusive, na próxima
semana, mais
especificamente na segunda
(11), retoma com a Escola
de Governo, tendo como
foco a Educação. Na pauta,
a assinatura de autorização
para licitação das obras de
reforma da Escola Municipal
Nicanor Silveira Schumascher
e do Ceavel.

Bar Bom

Outra ação lançada esta
semana em Cascavel tem
como foco bares de bairros.
O objetivo é fornecer,
vender ou emprestar
equipamentos ou aparelhos
que possam ajudar a
aumentar o faturamento
do estabelecimento, como
forno de assar frango,

liquidificador, fritadeira
elétrica ou outro utensílio
similar que agregue algum
serviço ou produto no local. É
o chamado Bar Bom.

Alfinetada

Lado a lado em uma live
no Facebook para falar da
transferência de recursos
ao IPMC (leia mais ao
lado), Valter Parzianello
aproveitou para dar uma
suave alfinetada: “Agradecer
todo esse zelo que o prefeito
Paranhos tem tido, para que
possa acalmar o coração
dos aposentados, porque
sempre criam essas polêmicas
desnecessárias sobre um
tema desses”, disse. Antes do
recesso legislativo, a Câmara
protagonizou acalorados
debates sobre o pedido do
Município de suspender o
pagamento da parte patronal
da previdência até o fim do
ano para garantir recursos
para a folha dos servidores
municipais. Por aí, houve até
quem sugerisse risco de faltar
dinheiro para cobrir o pagamento
de aposentados e pensionistas.
Apesar do adiamento da fatura,
o IPMC está com um caixa bem
gordinho e suficiente para manter
em dia todos os benefícios.

Nova sede

Na noite de segunda (3), o Partido Republicanos de
Cascavel inaugurou sua nova sede, na Associação da
Rádio Colmeia. A proposta é colocar à disposição de
pré-candidatos, candidatos e da sociedade em geral um
espaço amplo para debates que devem se intensificar
a partir de agora, às vésperas do início das convenções
partidárias. Ciceroneado pelo empresário Renato Silva,
que comanda a sigla em Cascavel, o evento contou com a
presença do prefeito Leonaldo Paranhos, de vereadores,
líderes religiosos dentre outros.
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Secretaria de Saúde inicia
a campanha Agosto Dourado

A Secretaria de Saúde de Cascavel deu início nesta semana às
ações para a Campanha Agosto Dourado 2020 - Um Gesto de Amor e
Proteção. Por causa da pandemia, o
trabalho está sendo focado nas informações orientativas nas unidades de
saúde e nas redes sociais.
Cartazes estão afixados nas unidades de saúde e folders foram deixados
à disposição das mamães.
Sob a organização da Rede de
Nutrição do Depar tamento de Atenção à Saúde, várias mensagens
serão publicadas ao longo do mês
nos canais do Facebook e do Instagram da Prefeitura de Cascavel para
que mamães possam se lembrar da
importância do aleitamento materno.
Além disso, um vídeo institucional

Palestras e lives

Na Semana Mundial do Aleitamento
Materno, que acontece de 1º a 8 de
agosto, e na Campanha Agosto Dourado, que seguirá durante todo o mês,
a Secretaria da Saúde do Paraná promoverá cinco palestras, transmitidas ao
vivo feitas por meio das redes sociais,
direcionadas a profissionais que atuam
na área e também às mães. As cinco
lives ocorrerão das 9h30 às 11h30 pelo
canal do YouTube, de 3 a 31 de agosto.
Informações em saude.pr.gov.br.

será exibido com foco nas orientações e cuidados aos pacientes suspeitos ou confirmados pela covid-19
e que esteja no período de amamentação dos bebês.
“Os benefícios da amamentação
superam os riscos potenciais de transmissão do vírus da mãe para o bebê,
conferindo proteção contra muitas
doenças, aumentando a imunidade,
além de nutrir corretamente a criança
para que ganhe peso adequadamente,
e promovendo o vínculo afetivo entre
mãe e bebê. O recomendado é amamentar até os 2 anos ou mais, oferecendo somente leite materno até
os 6 meses de idade.”, lembrou a

coordenadora da Rede de Nutrição do
Departamento de Atenção à Saúde,
Jeicylene Brustolim.
A CAMPANHA
No Brasil, a Semana de Aleitamento Materno é comemorada
desde 1999 com a coordenação do
Ministério da Saúde. Em 2017, foi
sancionada a Lei 13.435, que institui o mês de agosto como o Mês
do Aleitamento Materno. A medida
estabelece a realização de palestras e encontros na comunidade
sobre a causa, além da decoração
e iluminação de espaços públicos
com a cor dourada.

Cuidados extras com a covid-19

O Ministério da Saúde recomenda que a amamentação seja mantida mesmo em casos
de mães com confirmação ou suspeita da covid-19, desde que a mãe deseje amamentar e esteja em condições clínicas adequadas para fazê-lo.
É recomendado, no caso de confirmação ou suspeita de covid-19 pela mãe, que
siga as recomendações:
*Lave as mãos por pelo menos 20 segundos antes de tocar o bebê ou antes de retirar o
leite materno (extração manual ou na bomba extratora);
*Use máscara facial (cobrindo completamente nariz e boca) durante as mamadas e
evite falar ou tossir durante a amamentação. Troque a máscara a cada mamada;
*Limpe e desinfete regularmente as superfícies que a mãe mantém contato;
*Evite tocar as mãos do seu bebê, pois eles podem levá-las à boca;
*Evite também que o bebê coloque as mãos no seu rosto (boca, nariz e bochechas)
ou nos seus cabelos;
*Se tossir sobre as mamas ou o peito exposto, lave-os delicadamente com sabão e
água por pelo menos 20 segundos antes da mamada.
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Saúde registra maior queda na taxa
de ocupação de leitos de UTI Covid
A Secretaria de Saúde de
Cascavel apresentou ontem (4)
mais um destaque referente ao
Boletim Informativo Diário da
Covid-19. De acordo o secretário
Thiago Daross Stefanello, a taxa
de ocupação de leitos exclusivos
para tratamento contra a doença
é considerada a menor em 150
dias de pandemia.
No Boletim dessa terça, a
ocupação dos leitos de UTI nos
Hospitais de Retaguarda, HUOP,
São Lucas/FAG ficou em 58,6%.
Já a taxa dos leitos de enfermaria
para os pacientes em recuperação ficou em 23,7%.
Para se ter ideia, a taxa de
ocupação máxima (100%) em leitos de UTI Covid foi registrada em
maio. Naquele mês, o Hospital
Universitário do Oeste do Paraná
contava apenas com dez UTIs.

Nos meses de junho e julho,
o HU instalou mais 20 leitos, o
que também favoreceu o atendimento dos casos mais graves
da covid-19. Ainda em maio, a
Secretaria de Saúde colocou
em funcionamento, sob administração do Consamu, o Hospital de Retaguarda Allan Brame
Pinho, com 14 leitos de UTI e
28 de enfermaria para atendimento dos pacientes graves por
causa da covid-19 por meio da
macrorregulação.
“Estamos registrando a taxa
de ocupação de leitos mais baixa
de todos esses 150 dias de pandemia em todos os aspectos.
Sejam leitos de enfermaria ou
UTI em Cascavel, sejam leitos
de UTI ou enfermaria Covid na
Macro-Oeste.”, destacou Thiago
Daross Stefanello.
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Startup cria robô que detecta
covid-19 por raio-x do tórax

Um dos sinais graves apresentados por pacientes com covid19 é a consolidação pulmonar,
caracterizada pela substituição do
ar alveolar por líquido que gera
lesões nos pulmões. Tal sintoma
pode ser identificado por meio
da análise de um raio-x torácico,
porém, as imagens não dão precisão quanto à classificação das
lesões, nem se foram causadas
por vírus ou bactéria. O robô Vics
soluciona esse problema.
Usando como base a análise de
exames de raio-x do tórax, a startup de Cascavel RDICOM criou um
robô capaz de identificar a covid19 em pacientes com quadros de
insuficiência respiratória com 97%
de precisão. O método leva em
consideração a técnica de machine
learning. Por meio da interpretação
de 25 mil exames, dentre eles mil
positivos para o novo coronavírus,
o robô foi capaz de “aprender”
quais são as lesões pulmonares
típicas da doença e oferecer um
diagnóstico complementar à avaliação médica.
Chamado de Vics, o robô vem
sendo desenvolvido desde 2017
para fazer análises de lesões

pulmonares em geral. Para a pneumonia, por exemplo, a precisão do
diagnóstico é de 89% Agora, com
a pandemia do novo coronavírus,
a máquina vem sendo aprimorada
para oferecer uma alternativa auxiliar de diagnóstico, principalmente
em cidades do interior brasileiro.
“Hoje, principalmente nos
pequenos municípios, há muitos
centros de saúde que não têm
especialistas em radiologia ou
pneumologia à disposição o tempo
todo. Foi pensando nos médicos
plantonistas que criamos o Vics:
ele analisa a imagem e oferece
um relatório de quais lesões pulmonares o paciente apresenta [se
foram causadas por bactérias ou
vírus], ajudando no diagnóstico e
na indicação de tratamento pelos
médicos”, relata Robson Fagundes, engenheiro de software e
diretor da RDICOM.
EM OPERAÇÃO
O sistema já está sendo usado
nas UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) de Cascavel.
Outros dois municípios paranaenses também estão em negociação para adquirir o sistema e

devem ser anunciados nas próximas semanas.
O objetivo é que a novidade
possa ser aplicada em outras
cidades tornando mais ágil o
processo de triagem e identificação de pacientes que precisam de tratamentos ou exames
complementares. O diagnóstico
médico, no entanto, continua
sendo essencial no processo
de avaliação, de acordo com os
criadores da tecnologia.
MENTORIA
Sendo mentorados pelo
Sebrae-PR, a star tup cresceu
220% no último ano, oferecendo
soluções de inteligência ar tificial
para unidades de saúde e médicos. “A RDICOM é um exemplo
de star tup que nasce pronta para
o mercado. O Robson já tinha a
experiência e o contato com a
área médica e conseguiu desenvolver soluções que realmente
suprem as necessidades do
setor. Com o robô Vics, abrem
um novo mercado e consolidam
a experiência com a saúde 4.0”,
enfatiza o consultor Gabriel
Caus, do Sebrae.
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Casos de evasão escolar
aumentam 57% em Cascavel
Aplicar o ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente) durante
a pandemia está ainda mais desafiador, inclusive no que diz respeito
ao direito à educação. A constatação é do MP-PR (Ministério Público
do Paraná). O ensino a distância
tem aumentado a evasão escolar,
já que nem todos os alunos têm
acesso à internet ou ao computador e desistem das aulas.
A situação tem sido o maior
motivo de demanda nas atuações
das unidades do Conselho Tutelar
em Cascavel nos últimos meses.
Foram 63 notificações de evasão
escolar de abril a julho deste ano, 23
a mais do que os mesmos meses
em 2019, aumento de 57,5%.
De acordo com a vice-presidente
do Conselho Tutelar da cidade,
Sandra Elenice Silvério, o problema é mais frequente quando o
próprio aluno é responsável pelo
conteúdo. “As notificações de evasão escolar têm sido os principais
motivos de visitas dos conselheiros, especialmente com relação a
crianças maiores e a adolescentes,
que deixam de participar das aulas
on-line porque não têm computador
ou internet em casa”, explica.
Grande parte das notificações
é enviada por meio do estabelecimento de ensino e, quando o contato por telefone não é possível, os
conselheiros vão até a residência
da família.
Já com relação à rede municipal, o acompanhamento e o cumprimento das atividades é obrigação dos pais ou dos responsáveis
e, caso o aluno não tenha acesso
às aulas, a situação é encaminhada primeiro para o Programa
de Prevenção e Combate à Evasão

Escolar do Município. “Poucas situações são enviadas diretamente ao
Conselho Tutelar. Os casos mais frequentes envolvendo escolas municipais são de mudanças de cidade
ou bairro sem avisar a escola, faltas
por doença não comunicadas, mas,
com relação à evasão, a demanda
sempre foi maior com alunos da rede
estadual, até mesmo antes da pandemia”, explica Sandra Silvério.

PREVENÇÃO
Se a criança ou o adolescente
atingir cinco faltas consecutivas ou
sete faltas alternadas ela é encaminhada pela equipe pedagógica
da escola para o programa de prevenção à evasão escolar. Caso as
tentativas de localização da família
do aluno tenham se esgotado sem
êxito, o Conselho Tutelar é acionado para tomar as providências.

Pais precisam ficar atentos

A psicóloga Deise Rosa alerta sobre o desenvolvimento cognitivo de crianças e
adolescentes neste período crítico. “Cada criança pode reagir de um jeito. Essa
situação é diferente das férias, porque elas já estão há mais de 135 dias em casa.
Mesmo com o acompanhamento e a atenção dos pais e o esforço das escolas,
as crianças poderão ter um atraso cognitivo. Essa ausência da convivência com
amigos e a diminuição da socialização também podem ter sequelas. As crianças
podem se sentir mais dependentes e, depois disso, segundo alguns especialistas,
devem demorar em torno de dois a três anos para recuperarem a autonomia”.
AULAS REMOTAS
As aulas on-line da rede estadual começaram a ser disponibilizadas pela Seed
(Secretaria de Educação do Paraná) no dia 6 de abril para 1 milhão de alunos. O
conteúdo é transmitido pela internet e por canais de TV.
Já as aulas remotas para as 30 mil crianças, de pré-escolas I e II de 53 Cmeis
(Centros Municipais de Educação Infantis) e do 1º ao 5º ano das 62 escolas municipais de Cascavel, tiveram início no dia 25 de maio com a retirada de materiais
nas escolas em dias agendados pela Secretaria de Educação do Município.

COMO PROCURAR ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Plantão (45) 99972-0662
Administrativo 8h às 12h e 13h30 às 17h30
SEDE CONSELHO TUTELAR LESTE
Rua Erechim, 790 - (45) 3902-1753/3902-6330
CONSELHO TUTELAR OESTE
Rua Presidente Kennedy, 349 - (45) 3902-1755
CONSELHO TUTELAR SUL
Rua Dr. Sandino Erasmo de Amorim, 1.724 - (45) 3902-2563

DENUNCIE

Disque 181 no Paraná
Disque 100 ptodo o Brasil
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AGENDA CHEIA NA EDUCAÇÃO

Esta e a próxima semana serão
intensas e gratificantes na área de
educação de Cascavel. É que, a
partir desta quarta (5), ocorrerá a
entrega de importantes obras de
reforma e a inauguração de uma
construção, investimentos bastante aguardados pelas comunidades
escolares, que, somadas, tiveram
um investimento de quase R$ 7,5
milhões em obras.
Além disso, outros impor tantes investimentos de infraestrutura serão autorizados durante
os atos de entrega.
A primeira comunidade a receber oficialmente a obra de reforma
é a da Escola Municipal Luis Carlos
Ruaro. A unidade foi totalmente readequada para receber as turmas
de Educação Infantil, com mudanças principalmente na questão de
acessibilidade a essa faixa etária.
A unidade também recebeu
móveis e o parquinho novo, garantindo um ambiente atrativo e acolhedor para os pequenos quando
ocorrer o retorno das aulas presenciais, além de já proporcionar

FOTOS: SECOM

Entrega de obras e novos investimentos
MAIS ENTREGAS DE OBRAS
Outras entregas oficiais e uma
inauguração já estão marcadas
ainda para esta semana e na
próxima. Confira a programação:
Já na próxima semana, na
segunda-feira (11), haverá
a Escola de Governo da
Educação, com a assinatura de
autorização para licitação das
obras de reforma da Escola
Municipal Nicanor Silveira
Schumascher e do Ceavel.

melhores condições de trabalho
para os servidores. A obra teve um
investimento de R$ 628.683,43,
além do que foi investido em móveis e equipamentos.
A inauguração dessa reforma
está marcada para as 8h30 desta quarta-feira, com a participação
do prefeito Leonaldo Paranhos e

da secretária da Educação, Márcia
Baldini, quando ocorrerá também
a assinatura da autorização para licitação das obras de revitalização das
Escolas Municipais Juscelino Kubitschek e Maximiliano Colombo.
A Escola Luis Carlos Ruaro fica
no Jardim Gramado, na Rua Corbélia, 2.243.

ESCOLA Luis Carlos Ruaro recebeu móveis e um novo parquinho

Na quinta-feira (6), às 10h, a região sul receberá o Cmei Julio Inácio
ampliado e totalmente revitalizado. Na ocasião, o prefeito Leonaldo
Paranhos também assinará a autorização para licitação da obra de
revitalização do Cmei Arco-íris.

E, na quarta-feira (13), às 14h30, os moradores do
Bairro Floresta serão contemplados com a Escola
Municipal Aníbal Lopes da Silva totalmente revitalizada, com a entrega da segunda etapa da reforma geral
que foi realizada na unidade. Ainda no mesmo ato, será
assinada a autorização para licitação das obras de revitalização da Escola Municipal Dulce P.P. Tavares.

Na sexta (7), às 10h, é a vez do interior, com a
entrega da reforma realizada na Escola Municipal
José Bonifácio, no Distrito de Rio do Salto, além
da autorização de licitação para a construção do
primeiro Cmei do Campo, que será construído
também naquele distrito.
Na terça-feira (12), às 9h, mais uma importante
obra será entregue aos moradores da região do
Parque Verde, com a inauguração do Cmei Soeli
Maria Closer Bloot, no Terra Nova.
A unidade é um modelo novo dos Cmeis Proinfância,
com 1,5 mil metros quadrados e capacidade de atendimento de até 188 crianças em tempo integral. No
mesmo ato, o prefeito assinará a autorização para licitação das obras de revitalização da Escola Municipal
Edison Pietrobelli - Caic II e do Cmei Espaço e Vida.
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Numerologia do mês de agosto
O mês de agosto é um período
de crescimento e sucesso, palavras-chave do mês que vibra no
número n o°3. Depois de se inspirar no mês anterior, chegou a
hora usar os talentos criativos
para expandir o potencial que
tem, focando no crescimento em
busca de sucesso.
Para isso, nada melhor que
expor suas ideias, socializar mais,
fazer bons contatos profissionais
e melhorar a comunicação - é o
famoso “fazendo o marketing pessoal”. Seja mais arrojado nos projetos. Ouse nas metas colocando
mais empenho e trabalhe arduamente para alcançar os objetivos
estabelecidos. E, claro, tire um
tempinho pra se divertir.
Pra quem está em busca de um
novo amor ou melhorar o relacionamento, a energia do mês está propícia para conquistar e amar. Seja
mais carinhoso, alegre e amável,
tendo todo cuidado com ciúmes e

possessividade. Nada de insegurança a ponto de ‘sufocar’ o parceiro. Confie no seu taco!
Outro ponto interessante é que
a vibração do mês também fala da
fertilidade para quem deseja engravidar - ou seja, é só namorar muito!
No profissional, há possibilidades de promoção, novo emprego
ou expansão dos negócios.
O mês de agosto por si só, já

traz a energia do n° 8 que nos fala
de reconhecimento, poder e conquista. Logo, para alguns, será a
colheita do que plantaram durante
o ano e para outros, a possibilidade
de dar um salto quântico na vida.
Independentemente do estágio
que está, se tiver foco, força e
determinação, poderá transformar
sua vida neste mês e fechar o ano
com chave de ouro.

Palavras-chave do mês
Seu Interior: estará mais alegre e amável;
O que buscar: crescimento e sucesso;
Espiritualidade: o despertar dos dons mediúnicos;
Casa/família: o pilar emocional da família;
Amor: muita paixão. Cuidado com ciúmes e atitudes possessivas;
Saúde: boa e fertilidade em alta;
Dinheiro: melhorias financeiras;
Social: estará mais sociável;
Trabalho: promoção, expansão de negócios, novo emprego;
Cores do mês: amarelo, lilás, violeta.
Fonte: João Bidu

4ª Panorama das Artes Visuais de Cascavel

Estão abertas as inscrições até o
dia 30 de agosto para a exposição “4ª
Panorama das Artes Visuais” de Cascavel, com lançamento programado para
o dia 25 de setembro de 2020 no site da
Secesp e Instagram do Museu de Arte
de Cascavel. As inscrições são gratuitas.
A exposição tem como objetivo
promover, incentivar e divulgar a produção de expressões artísticas na área
das artes visuais de Cascavel, relacionadas às categorias de pintura, desenho, gravura, arte digital, fotografia,
colagem, técnicas mistas, esculturas,
objetos tridimensionais, performance
e vídeo arte de artistas residentes na
cidade de Cascavel.
O evento é promovido pela Secesp
(Secretaria de Cultura e Esportes) e
idealizado e promovido pelo MAC
(Museu de Arte de Cascavel), visando
integrar e aproximar os artistas e pessoas que gostam de apreciar a arte e a
cultura produzida no município. não

havendo nenhuma premiação aos artistas participantes.
Caso houver melhora significativa
dos números da pandemia e a legislação
municipal passe a permitir a abertura
dos espaços culturais, o MAC promoverá
a exposição física das obras inscritas. A
data ainda será confirmada.
PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do evento artistas
locais residentes em Cascavel, que já
tenham participado de pelo menos três
exposições de artes visuais, podendo
ser coletivas ou individuais, devendo
estar no Cadastro de Artistas Visuais do
Município de Cascavel, pelo portal da
Prefeitura de Cascavel.
Cada artista poderá participar com
a imagem de 01(uma) obra na exposição, sendo que obras bidimensionais a
dimensão máxima permitida é 1mx1m,
obras tridimensionais medidas máximas
de 1mx 1m x 2,5m(h).

Para as obras de vídeo instalação,
vídeo arte e outras mídias digitais o
artista deverá passar o link da plataforma em que esteja hospedado seu
trabalho.
Caso a exposição venha ser realizada
fisicamente no MAC, as obras inscritas
na linguagem de vídeo instalação, vídeo
arte e outras mídias digitais o artista
deverá providenciar os meios e aparelhos para reprodução e apresentação
das mesmas durante o período de realização da exposição.
As obras inscritas deverão ser de
autoria do artista participante, e não
serão aceitas obras de terceiros. A
comissão organizadora se reserva o
direito de recusar obras que tenham
como teor ofensivo ou difamatório, bem
como conteúdo que façam apologia ao
ódio, violência e preconceito.
Para se inscrever o artista deve encaminhar e-mail ao endereço: cascavelpanoramadeartesvisuais@gmail.com.
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horóscopo

Moscas usadas em
pesquisas
genéticas

Expressão
em fotos
Calores
intensos

Articulação do braço com o
antebraço

Capricórnio 22/12 a 20/01

Verifique suas fontes de informação para não perder seu
tempo inutilmente. Você vai estar em sua melhor forma
física. Aproveite a vida sem esperar pelos outros.

Aquário 21/01 a 19/02

Você será livre para agir como quiser hoje. Atividades
financeiras são muito favoráveis. Sua mente está borbulhando e você vai encontrar todos os tipos de coisas para
fazer. Seja sensato.

Peixes 20/02 a 20/03

Em geral, é um bom momento para expressar suas opiniões livremente hoje. Você não vai mais tolerar certas
restrições. Seu cérebro superaquecido está exigindo que
você se afaste e descanse um pouco.

Remo,
em inglês
Rente;
rasante

Deserto
habitado
pelos
berberes

A ideia que
incentiva
as pessoas a se
revoltar
(fig.)

Sulcar
(o terreno)
antes da
semeadura

Foco do
espectador
no cinema

Sistema
do iPhone
Site que
organiza
vaquinhas
virtuais

O interior
do osso
das aves
Tancredo
Neves,
político
mineiro

(?) caseiro,
remédio
contra a
dengue

(?) Drácula: personagem
Centro
fictício da liturgia
de Bram na igreja
Stoker
(Lit.)

Carro, em
inglês

Breve;
efêmero

BANCO

61

Solução

M
A

Os esforços que você fez ontem fazem com que você se
sinta leve e satisfeito. Seria bom diminuir o ritmo da sua
vida doméstica. Pense nas suas prioridades; aproveite ao
máximo as oportunidades disponíveis para você.

Triture
com os
dentes

S

Sagitário 22/11 a 22/12

Armação
de óculos
Reservas
no hotel

Papel
do líder

U
S

Falar grosseiramente pode causar problemas. Você precisa criar laços aberta e calmamente. Dores e cãibras
podem incomodar você hoje - falta de potássio é a causa.

Louco,
em inglês
Autor
(abrev.)

I

Escorpião 23/10 a 21/11

A ocasião
que exige
formalidade e pompa

Mentor
de Platão
(Filosofia)

C

Libra 23/09 a 22/10

Você está muito atencioso com as pessoas ao seu redor
e o calor de suas relações com elas vai ser um prazer
real. Você deve perceber que um mau hábito pode ter
consequências infelizes para você.

Desejo do
possessivo
Elogio; louvor (fig.)
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Virgem 23/08 a 22/09

Muita agitação irá afetar suas reflexões hoje, não se deixe
distrair e procure algum espaço! Você estará em boa
forma para dedicar-se a tarefas importantes, mas, ainda
assim, respeite seus limites apesar de seu otimismo.

Teleprompter
(abrev.)

Age
como o
filantropo

3/car — mad — oar. 4/ulna. 7/catarse. 10/drosófilas.

Leão 22/07 a 22/08

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo a
um amigo que precisa do seu apoio. Você sente a necessidade de desacelerar um pouco para ouvir os seus instintos mais profundos e ter um descanso sem se sentir
culpado - você não tem razão para isso.

Bem-te(?): ave
de canto
peculiar

Miles (?),
jazzista
Poemas
líricos

Colar (?),
ritual do
formando

Câncer 21/06 a 21/07

Você colocou a barreira muito alta. Você deve confiar em
si mesmo só para atingir seu objetivo e você deve virar a
página. Sua dieta tem lhe causado problemas digestivos
e agora você precisa corrigir esta situação.

© Revistas COQUETEL

(?) Solano, Serviço oferecido a estudantes que prestarão
ator de
Canoa feita de um exames como o Enem
"Pega
(?) de Deus: é
tronco de árvore
Pega" (TV) escavado (bras.)
negada pelo ateu

(?)
Esteves,
bailarina
gaúcha
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Gêmeos 21/05 a 20/06

É preciso tomar um tempo antes de recomeçar. Os seus
pensamentos o absorvem completamente. Você precisa
relaxar mentalmente, procure descansar.

Égua jovem, que
ainda não foi domada
Obcecado por
grandiosidades
Capital do
Uruguai
Divisões
de estádios
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Touro 21/04 a 20/05

A tendência para remoer o passado poderia deixá-lo
amargurado. Não se afunde em arrependimentos. Sua
vontade de viver lhe dá esperança. Não estrague tudo
comendo demais.

www.coquetel.com.br
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Áries 21/03 a 20/04

Não confie em tudo e em todos. Nem todo mundo é capaz
de compartilhar seus sonhos. Sua energia está distraindo
seu pensamento sobre as considerações materiais. Conversas com os outros vão trazer você de volta para a
terra suavemente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Homem é morto por amigo
com golpe de facão no peito
Fernando Wesolowski de Souza,
30 anos, foi morto na madrugada de
terça-feira (4) com um golpe de facão
no peito. Ele estava em uma residência no Bairro Universitário, zona sul de
Cascavel, quando o crime aconteceu.
De acordo com a Delegacia de

Homicídios, ele e um amigo ingeriam bebidas alcoólicas e faziam uso
de drogas no local. Em determinado
momento, os dois se desentenderam e o amigo desferiu o golpe. Fernando morreu ainda no local.
A Polícia Militar fez buscas na

PRF

Carro pega fogo após capotar
O CARRO ficou
totalmente destruído

Um capotamento seguido de
incêndio foi registrado ontem (4)
na BR-369, próximo a Cascavel.
De acordo com a PRF (Polícia
Rodoviária Federal), o veículo trafegava sentido a Foz do Iguaçu
quando, ao fazer uma ultrapassagem, o condutor perdeu o controle
da direção ao retornar para sua
faixa de rolamento, cruzou a rodovia e capotou ribanceira abaixo. Em
seguida, o carro pegou fogo.
O condutor, de 40 anos, saiu
do carro com apoio de populares

que passavam no momento do
acidente. Ele foi socorrido pela
equipe da Viapar, concessionária
que administra a rodovia. Com
escoriações e suspeita de fratura
no fêmur, foi encaminhado a uma
UPA de Cascavel.

região, mas ninguém foi localizado.
Horas depois do crime, já pela
manhã, o suspeito, de 37 anos,
foi à delegacia e se apresentou,
confessando o crime.
Ele foi preso em flagrante e está
à disposição da Justiça.

Denarc e PRF
apreendem carga
com 1,2 t de maconha

Policiais civis da Denarc (Divisão Estadual e
Narcóticos), núcleos de Cascavel, Maringá e
NOC (Núcleo de Operações com Cães), em
conjunto com policiais rodoviários federais,
apreenderam a 1.236 quilos de maconha na
cidade de Juranda.
Os policiais atuavam em conjunto realizando abordagens de rotina quando se
depararam com um caminhão que deixava um posto de combustível na cidade.
Ao ser abordado, o motorista demonstrou nervosismo, o que resultou numa
busca realizada pelo cão farejador
Shogun. Em poucos minutos, Shogun
indicou a existência das drogas, que
estavam escondidas em meio a uma
carga de farinha de trigo que havia sido
carregada em Foz do Iguaçu. O entorpecente totalizou mais de uma tonelada
após ter sido descarregado e pesado.
Após sua prisão, o motorista permaneceu em silêncio, não revelando o
destino nem o valor que receberia pelo
transporte. A droga foi trazida à delegacia da Denarc em Cascavel.
POLÍCIA CIVIL

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01
25
01
02
23

DROGA estava escondida em uma carga de farinha de trigo

CASCAVEL, 5 DE AGOSTO DE 2020

HOJE NEWS

13

14

ESPORTE

CASCAVEL, 5 DE AGOSTO DE 2020

Dentro e fora de campo: FC
Cascavel comemora resultados
O FC Cascavel se despediu do
Campeonato Paranaense de Futebol na semifinal, mas a avaliação
da campanha deste ano é positiva.
E motivos para isso não faltam.
O time comandado pelo técnico
Marcelo Caranhato apresenta em
números o bom desempenho em
campo. Terminou a competição
com a terceira posição na classificação geral, com 30 pontos
- melhor colocação de um clube
cascavelense desde 1980. Foram
nove vitórias, 29 gols marcados e
apenas 12 sofridos, com 66% de
aproveitamento na disputa, comemorando a melhor campanha do
time em disputas do Paranaense.
O aurinegro garantiu presença
em competições nacionais. Além
do Campeonato Brasileiro da Série
D deste ano, o time cascavelense
tem vaga na Série D e na Copa do
Brasil do ano que vem. “Fizemos
uma campanha espetacular. Espero
que a gente possa manter grande
parte do elenco e dar sequência ao
trabalho com esse grupo na Série
D”, avalia Caranhato.

FC CASCAVEL

Presidente do time, Valdinei
Silva afirma que os objetivos do
primeiro semestre foram concluídos com êxito e pensa agora na
sequência do trabalho. “Até agora
o que foi planejado foi alcançado.
Queríamos fazer uma boa campanha no Estadual e conseguimos.
Para o segundo semestre, vamos
manter a base, reforçar o time e
trabalhar para uma boa campanha na Série D e tentar buscar o
acesso para a Série C”.

Melhores
campanhas

Luciano Inomata é analista de
desempenho do clube e fez um
levantamento das melhores
campanhas de clubes do interior
do Paraná no Estadual de 2014 a
2020. “A nossa equipe apresenta a
segunda maior pontuação entre os
times do interior, perdendo apenas
para o Operário em 2015 - levando
em conta que tivemos dois jogos a
menos. Naquele ano, o Fantasma
foi campeão do Estadual”.
O aproveitamento do FC em 2020
foi de 66%, mesmo rendimento do
Operário em 2015.

Fora de campo

Em 2020, o clube teve a melhor média de público entre os times do interior
pelo terceiro ano seguido. Conseguiu colocar 14 mil pagantes no Estádio Olímpico Regional quando enfrentou o Athletico na sexta rodada.
Como em 2019, foi a equipe que mais comercializou camisas no País. De janeiro
a julho deste ano, foram vendidas 43 mil unidades, das quais 1.500 enviadas
para outros estados.
A meta, segundo o diretor do Departamento de Marketing do clube, Eduardo
Cavaleiro, é chegar a 50 mil peças até dezembro. “Temos uma torcida muito
consolidada, que apoia e compra os produtos do clube. Na véspera do jogo
contra o Athletico, por exemplo, vendemos 650 camisas”.
Cavaleiro adianta uma promoção para o Dia dos Pais: três camisas por R$ 100, e
revela planos para o Natal, com o lançamento da camisa de 2021, Série Especial
Copa do Brasil. “E vamos manter a estratégia de preço a R$ 29,90”.
Para ele, isso demonstra que o resultado em campo reflete fora dele, “mas tudo
se deve à boa gestão. Conseguimos tratar o futebol como produto, empresa,
mas não deixando de valorizar a paixão do torcedor”.

DESEMPENHO DO FC CASCAVEL ENTRE
OS TIMES DO INTERIOR DE 2014 A 2020
Ü Pontuação
34 pontos - Operário (2015)
30 pontos - FC Cascavel (2020)
27 pontos - Cianorte (2017)
Ü Aproveitamento
66% - FC Cascavel (2020) e Operário (2015)
61% - Foz do Iguaçu (2018)
58% - Maringá (2015)
Ü Vitórias
10 - Operário (2015)
9 - FC Cascavel (2020)
8 - Cianorte (2017); Londrina (2015 e 2017)
e Maringá (2014)
Ü Gols marcados
29 - FC Cascavel (2020) e Maringá (2014)
28 - Operário (2015)
27 - Londrina (2017)
Ü Saldo de Gols
17 - Operário (2015)
12 - FC Cascavel (2020)
10 - Londrina (2017)

Série D

Após uma breve pausa, o time se reapresenta em breve para dar sequência aos trabalhos no Centro de Treinamentos visando à estreia na Série
D. O FC Cascavel vai disputar a quarta
divisão da competição nacional pela
primeira vez na história do clube. A
estreia será em casa, no dia 20 de
setembro, contra o Cabofriense.

ESPORTE
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Após um domingo de muitos
gols e vitória sobre Novo Hamburgo
e Esportivo de Bento Gonçalves, a
dupla Gre-Nal se encontra hoje para
mais um clássico. Será o quarto
Gre-Nal do ano de 2020, o terceiro
pelo Gauchão e o 426º da história.
Até agora, os números favorecem
o Grêmio, que venceu ambos os
confrontos no Campeonato Gaúcho
por 1x0 e, pela Libertadores, ficou
no 0x0 em seus domínios.
O time do Internacional, que
sofreu com cobranças após a
última derrota para o rival, parece
ter se encontrado com a entrada
de Thiago Galhardo no time titular.
Foram seis gols em duas partidas
(2x0 contra o Aimoré e 4x0 contra
o Esportivo).
Com exceção do lateral Saravia,
o time vai com força total para a
par tida na Arena do Grêmio, em
busca da quebra da sequência sem
derrotas do time de Renato Portaluppi, que está desde o Brasileiro
de 2018 sem ser derrotado pelo
Internacional.
Já o tricolor gaúcho teve uma
dose extra de sofrimento contra o

Novo Hamburgo, adversário
que vem incomodando nos
últimos gauchões e faturou
o título em 2017, e que fez a
vitória de domingo ser suada.
Existe um ditado que não
costuma estar errado: GreNal é Gre-Nal e vice-versa.
E, para os apaixonados, o
quarto clássico do ano será
às 21h30 desta quarta (5)
na Arena do Grêmio.

LUCAS UEBEL/GRÊMIO

Grêmio e Inter: quem vai à final?

GREN-NAL vale vaga na final do Gauchão

Atletiba decide hoje o Paranaense

Coritiba e Athletico entram em campo às 20h desta quarta para definirem
quem será o campeão estadual de 2020. A partida no Estádio Couto Pereira vai
contar mais um capítulo na história da mais tradicional rivalidade do futebol
paranaense: qual time terá mais conquistas em decisões contra o rival.
A edição 2020 marca a 19ª final entre os dois times. Até agora, são nove
vitórias para cada lado.
O Athletico chega com a vantagem do empate após a vitória na primeira
partida. “É o último jogo do campeonato e teremos que reverter uma situação
dentro da nossa casa”, destacou o técnico Eduardo Barroca.
ALBARI ROSA/FOTO DIGITAL

OUTROS JOGOS DESTA QUARTA
CATARINENSE
Criciúma x Chapecoense
Brusque x Juventus
Concórdia x Tubarão
MINEIRO
América x Atlético
Cruzeiro x Uberlândia
Tombense x Caldense
PERNAMBUCANO
Sport x Petrolina
Decisão x Vitória
Santa Cruz x Salgueiro
BAIANO
Atlético x Bahia
AMISTOSO
PSG x Sochaux

Clássico abre decisão em SP

A primeira partida da final do
Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras, será disputada a
partir das 21h30 na Arena Itaquera.
O Corinthians deve repetir a
escalação das semifinais, depois
que o lateral-esquerdo Carlos
Augusto passou por exames e
tratamento no tornozelo. Já o
volante Cantillo voltou a treinar
com o grupo após a quarentena,

e estará à disposição.
No Palmeiras, a ausência de
Felipe Mello, por lesão, obriga o
técnico Vanderlei Luxemburgo a
mexer. O mais provável é que Luan
Garcia ganhe a posição, mas não
será surpresa se Viña for escalado,
depois de uma semana sem treinar conta da concussão sofrida
justamente contra o Corinthians,
na penúltima rodada.
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Governo entrega 70
viaturas para a PRE

O governo do Paraná reforça o planejamento de renovação da frota de veículos das forças de segurança pública.
Nessa terça-feira (4), o governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou novas
viaturas para o BPRv (Batalhão de Polícia
Rodoviária) da Polícia Militar do Paraná.
O investimento por par te do DER-PR
(Departamento de Estradas de Rodagem
do Paraná) foi de R$ 16,1 milhões.
Seguindo o planejamento da Secretaria
de Estado da Segurança Pública, é a sexta
rodada de aquisição de veículos em 2020.
No ano, 571 novas viaturas foram incorporadas à frota, totalizando R$ 88,8 milhões.
Os veículos são todos caminhonetes 4x4, cabine dupla, marca Mitsubishi L200 Triton Sport, e ajudarão no
atendimento de acidentes de trânsito,
fiscalização e policiamento preventivo.
Secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex explicou que a aquisição das viaturas vai permitir cobrir
com fiscalização 13 mil quilômetros de
rodovias no Paraná: “Todos os postos
de polícia rodoviária do Paraná estarão
cober tos. Viaturas novas, equipadas
para que a polícia possa exercer com

RODRIGO FELIX LEAL

TODOS os postos de polícia rodoviária receberão reforço da frota
qualidade sua missão 24 horas por dia”.
O comandante do Batalhão de Polícia
Rodoviária, tenente-coronel Olavo Vianei
Francischett Nunes, disse que os veículos serão entregues a todas as 54 bases
fixas do batalhão rodoviário no Estado,
para as cinco sedes de companhia e

também para a sede do batalhão. “É
a primeira vez que todos os postos e
todas as companhias são contemplados
com viaturas novas, adaptadas para o
trabalho do policial. Isso mostra o olhar
atento do governo do Estado para as
demandas da população”, destacou.

Prefeitura regulariza área onde vivem 32 famílias
“Uma vitória, uma grande vitória.
Tenho minha casa e posso falar pra todo
o mundo que é minha casa.” Foi assim
que a dona de casa Aldenir Fernandes
de Souza comemorou a regularização
fundiária da área onde mora, no Jardim
Amizade, zona sul de Cascavel. Na noite
dessa terça-feira (4), o prefeito Leonaldo
Paranhos e o presidente da Cohavel, Adani
Triches, estiveram no local, onde assinaram o documento que regulariza a área.
No total, 32 famílias foram beneficiadas.
Paranhos afirmou que se trata de
um dia histórico para essas famílias e
disse que estava ansioso para voltar
ao local para cumprir o compromisso
assumido de regularizar o espaço:
“Nós precisamos dar cidadania às pessoas. As pessoas precisam ter prazer
de morar na cidade e são gestos como
este que engrandecem a vida das pessoas”, disse o prefeito.
As famílias beneficiadas comemoraram a regularização fundiária. “Não

precisamos mais sair daqui.
Tenho uma casinha para
morar, tenho um teto. A
gente está muito feliz”,
declarou o porteiro Paulinho
de Oliveira.
Silvio Gonçalves, coordenador do MNLM (Movimento
Nacional de Luta pela Moradia), destacou que a assinatura representa muito mais
do que uma vitória, mas o
sonho das famílias que se
torna realidade.
Ele lembrou que foram
15 anos de luta e que agora
o empenho do poder público fez com que
a regularização se tornasse realidade.
O presidente da Cohavel, Adani
Triches, lembrou que as famílias irão
pagar pelas moradias e que, nessa
terça, foi assinado o contrato de compra e venda. “As famílias vão comprar,
lógico que dentro de um estudo social,

SECOM

de um contexto de renda familiar, de
avaliação de imóvel. Quando houver a
quitação desses imóveis, a Cohavel vai
outorgar uma escritura pública que os
transformará em proprietários definitivos da área”, explicou.
As famílias poderão pagar o imóvel
em 180 vezes.

