
Ex-assessor parlamentar é 
flagrado recebendo dinheiro
por cirurgia paga pelo SUS
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Um dos segmentos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, o comércio 
de vestuário tenta sobreviver como pode. Agora, enfrenta um novo desafio. Sem 

conseguir vender todo o estoque de inverno, precisa fazer a compra da coleção de 
verão. Muitos lojistas têm optado por fechar as portas. 

Sem esvaziar estoques de frio,
comércio revê compras de verão 

l Págs. 8 e 9
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 Futsal de volta
Após cinco meses parado, o futsal volta às quadras neste 

fim de semana. E o Cascavel tem jogo duplo em casa, 
no Ginásio da Neva. No sábado recebe o Joinville, na 

estreia da Liga Nacional, e, na segunda, o Blumenau, pela 
segunda rodada. As partidas serão sem público, mas com 

transmissão pela internet. l Pág. 14
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Nublado com chuva

 “Os estupros e as violên-
cias sexuais são cada vez 
mais usados como 

estratégia de guerra, 
de dominação e de terror”.O coronavírus e a fome; a 

divergência e o protecionismo
Os líderes são fundamentais para a superação das crises. Mas na 

crise do coronavírus, o mundo e o Brasil estão divergindo sobre o melhor 
tratamento da pandemia. Os interesses econômicos e o protecionismo dos 
países estão travando o desenvolvimento de um medicamento eficaz para 
o tratamento e a vacina que atenda a demanda mundial, sem emoções 
políticas e ideológicas.

Os grandes líderes mundiais convictos e com suas verdades abso-
lutas e fórmulas tradicionais, nas quais impera o individualismo, estão 
esquecendo que a alavanca para a solução definitiva da pandemia está na 
associação e na união do conhecimento de vários países. O conhecimento 
isoladamente é insuficiente para buscar uma solução definitiva.

Não é de hoje que o protecionismo ignora as necessidades da socie-
dade. A maior evidência é a fome. Mais de 1 bilhão de pessoas não têm 
o que comer, não por falta de alimentos. O Papa Francisco disse: “Não 
se deve fugir das responsabilidades, passando-as uns para os outros, 
mas devem ser assumidas para oferecer soluções concretas e reais. A 
fome não tem presente nem futuro. Só passado, seja não um slogan, 
mas uma verdade”.

A Coopavel tem investido milhões de reais na proteção de seus asso-
ciados e colaboradores. A posição natural da cooperativa é a produção 
dos alimentos. Mas, nessa pandemia, o esforço primeiro é pela vida de 
milhares de associados e colaboradores.

Os princípios do cooperativismo nasceram da necessidade e dos 
desafios. Aprender com o associativismo na construção de uma nova 
filosofia, na qual o conhecimento deve ser agregado e compartilhado, 
constitui-se a maior arma para lidar com os grandes desafios. O mundo 
precisa aprender mais rapidamente que o associativismo e o diálogo são 
o caminho para a superação dos grandes desafios, buscando um enqua-
dramento exclusivamente à necessidade da cura definitiva da pandemia.

Por isso, a triste realidade de hoje são as disputas econômicas entre 
as grandes potências, que estão relegando à vida a segundo plano, visto 
que a vacina ou a cura definitiva dependem do mercado econômico e 
do protecionismo de cada país. O mundo necessita de um líder ousado, 
corajoso, audaz, atrevido, forte e rigoroso. O mundo precisa romper o 
padrão tradicional e entender o desespero da sociedade no momento.

A questão não é atender a sociedade de cada país, mas compreender 
que a pandemia do coronavírus e a fome estão colocando em risco toda 
a sociedade mundial pela divergência e pelo protecionismo de cada país 
e de cada líder.

Dilvo Grolli, presidente da Coopavel
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Médico congolês Denis Mukwege, 
Nobel da Paz 2018, fundou o 

Hospital de Panzi, na República 
Democrática do Congo, que já 

atendeu a 100 mil pacientes, sendo 
55 mil sobreviventes de violências 
sexuais, entre idosos e bebês. “Os 
estupros não pouparam senhoras 

nem bebês. Imaginem alguém capaz 
de estuprar um bebê de seis meses, 

é a ruína de toda humanidade”. 

FASES
DA LUA

Maringá
max 22 
min 17

Cascavel
max 18
min 10

Foz do Iguaçu
max 20
min 15

Londrina
max 24
min 17

Curitiba
max 16
min 13
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19/8/2020
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Chuva

Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva
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Paranaguá
max 24
min 16

concurso: 2014

Covid-19: Brasil tem 3,4 mi de 
casos e mais de 109 mil mortes

Governo brasileiro é contra
O governo brasileiro divulgou ontem uma declaração conjunta com outros 16 países pedindo 
que as eleições para a presidência do BID não sejam adiadas, em resposta ao movimento en-
cabeçado por Josep Borell. “A eleição do presidente do BID é de extrema importância para nos-
sa região e para conduzir o banco no enfrentamento do maior desafio da era contemporânea”, 
afirma a nota do governo brasileiro e aliados. “Nossos povos precisam de soluções que não 
podem ser adiadas”. Na nota conjunta dos Ministérios da Economia e das Relações Exteri-
ores, o governo brasileiro se associa a outros países, o principal deles os Estados Unidos. 
Na América do Sul, assinam o texto Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Suriname, Guiana e 
Venezuela. A lista de nações inclui ainda Bahamas, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Jamaica, Panamá e República Dominicana. A nota destaca ainda que a reunião da Diretoria 
Executiva do BID decidiu que a eleição para presidente do banco ocorrerá nos dias 12 e 13 de 
setembro, em reunião vir tual do conselho de governadores. O texto insta os países-membros a 
cumprir, “no prazo e forma indicados”, as resoluções já aprovadas pelos diretores e governa-
dores. “Será extremamente importante preservar a integridade desse processo e das decisões 
tomadas pelos diretores e governadores do banco para proteger os interesses da região, bem 
como a soberania hemisférica de nosso banco interamericano”, completa.

Madri - A campanha pelo 
adiamento da escolha do pró-
ximo presidente do BID (Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento), prevista para 12 de 
setembro, continua a tomar 
forma. No fim de julho, o alto 
representante para Política 
Externa da União Europeia, 
Josep Borrell, encaminhou 
uma carta a todos os países 
com capital no banco - entre 
eles, muitos do Velho Con-
tinente - para propor o adia-
mento do processo para depois 
das eleições presidenciais nos 
Estados Unidos, ação que foi 
endossada poucos dias depois 
por vários governos latino-a-
mericanos, incluindo Argen-
tina, Chile e México. Nessa 
terça-feira, 22 ex-presidentes 
e primeiros-ministros latino-
-americanos - incluindo Fer-
nando Henrique Cardoso -, 
europeus e asiáticos se jun-
taram à moção.

FHC e mais de 20 ex-presidentes se juntam 
a campanha por adiamento de eleição do BID

Opas alerta: Américas passam por grave crise de saúde mental

Brasília - A atualização 
diária do Ministério da Saúde 
divulgada ontem à noite (18) 
apontou o Brasil com 3.407.354 
casos confirmados desde o iní-
cio da pandemia do novo coro-
navírus. Entre segunda (17) 
e ontem, foram notificadas 
pelas Secretarias de Saúde 
dos estados e dos municí-
pios mais 47.784 pessoas 
diagnosticadas com covid-19.

Já o número de mortes 
totalizou 109.888, conforme o 
balanço do ministério. Foram 
acrescidas às estatísticas 1.352 
mortes em decorrência da covid-
19. A soma significou elevação 
de 1,2% em relação a segunda, 
quando o sistema marcava 
108.536 óbitos. Ainda há 3.376 
mortes em investigação.

A atualização do Ministério 

da Saúde registrou ainda 
772.540 pessoas em acompanha-
mento e outras 2.554.179 que já 
se recuperaram da doença.

A taxa de letalidade 
(número de mortes pelo total 
de casos) ficou em 3,2%. A mor-
talidade (quantidade de óbitos 
por 100 mil habitantes) atin-
giu 52,3. A incidência dos 
casos de covid-19 por 100 mil 
habitantes é de 1621,4.

NOS ESTADOS
Os estados com mais mor-

tes são São Paulo (27.315), 
Rio de Janeiro (14.728), Ceará 
(8.196), Pernambuco (7.252) e 
Pará (5.975). As unidades da 
federação com menos óbitos 
são Tocantins (531), Roraima 
(574), Acre (590), Amapá (619) 
e Mato Grosso do Sul (657).

Em carta, os chefes de 
Estado e de governo reunidos 
sob a égide do Clube de Madri 
consideram que não existem 
condições para a realização da 
eleição agora e apelam ao seu 
adiamento até março do pró-
ximo ano, “dando aos Esta-
dos-membros a oportunidade 
de aprofundar o debate sobre 
o papel do BID, sua liderança 
e a resposta institucional ade-
quada para a recuperação da 
crise da covid-19″.

Embora não o mencionem 
explicitamente, o adiamento 
também impediria Donald 
Trump de alcançar seu objetivo 
de fazer presidente da insti-
tuição um de seus colaborado-
res mais próximos e membro 
proeminente da linha-dura do 
Partido Republicano Mauricio 
Claver-Carone.

A nomeação de Claver-Ca-
rone romperia a norma não 
escrita que diz que a presidência 

Brasília - O alerta já havia 
sido emitido pela ONU (Orga-
nização das Nações Unidas): 
o mundo atravessa, junto com 
a pandemia do novo coronaví-
rus, uma crise generalizada de 
saúde mental. Ontem (18), a 
Opas (Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde), órgão vinculado 
à OMS (Organização Mundial de 
Saúde), voltou a alertar para a 
gravidade da situação. “Serviços 
de saúde mental são essenciais 

para a resposta contra a covid-19 
e, em última instância, para o pro-
cesso de reconstrução. Devemos 
agir para que aqueles que vivem 
com problemas de saúde mental, 
assim como os sobreviventes de 
violência, recebam o apoio que 
necessitam”, afirmou Carissa 
Etienne, diretora da Opas. 

Segundo dados levantados 
pela instituição, aflições men-
tais como ansiedade e depressão 
atingiram um pico inédito nas 

Américas. O estresse imposto 
pela quarentena, pelo isola-
mento social e pela possibilidade 
de contágio foram elementos-
-chave para o aumento. “A pan-
demia de covid-19 causou uma 
crise de saúde mental em uma 
escala que nunca vimos antes”, 
explicou a diretora.

E não são apenas os proble-
mas de saúde mental que foram 
intensificados pela pandemia. 
Com o maior consumo de álcool 

e drogas, os casos de violência 
doméstica também se agravaram. 
O levantamento da Opas mostra 
que Brasil, México e Estados 
Unidos são os maiores afetados 
pelos efeitos psicológicos nega-
tivos da pandemia. Nesses paí-
ses, cerca de 50% da população 
adulta indicou um aumento de 
estresse perceptível.

Etienne afirmou que pro-
fissionais da área de saúde se 
encontram em uma situação 

ainda mais delicada, pois, 
além de lidarem com pressões 
sociais decorrentes da pande-
mia, estão na linha de frente 
do combate à covid-19. 

A diretora da Opas pediu que 
as famílias façam um esforço 
maior no diálogo com jovens. “É 
normal sentir-se triste, estres-
sado, confuso e assustado com 
essa crise. Todos sentimos isso. 
Os conflitos, porém, devem ser 
mínimos”, argumentou.

da organização deve ser de um 
latino-americano. Se o demo-
crata Joe Biden vencer as elei-
ções nos Estados Unidos em 
novembro, praticamente nin-
guém duvida que ele tentará 
moderar os ânimos e desistir de 

indicar um compatriota à dire-
ção do BID.

Além de Fernando Hen-
rique Cardoso, também assi-
nam o texto o ex-premier 
espanhol Felipe González e 
os mexicanos Ernesto Zedillo, 

Vicente Fox e Felipe Calderón. 
Eles sugerem a nomeação de 
um presidente interino que 
manterá as rédeas do BID até 
a primavera de 2021, como já 
acontece na OMC (Organiza-
ção Mundial do Comércio).
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Comissão de Ética 
A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara 

de Cascavel se reúne nesta quarta-feira para discutir se 
dá prosseguimento ou não à representação feita contra 
o vereador Fernando Hallberg. A comissão, composta 

por Olavo Santos, Misael Junior, Josué de Souza, Rafael 
Brugnerotto e Romulo Quintino, reúne-se no plenário 

da Câmara, às 9h. A representação foi protocolada dia 9 
de junho por um servidor público municipal que pede a 
cassação de Hallberg por ter denunciado à Delegacia de 

Polícia, à Corregedoria da Guarda Municipal e ao Ministério 
Público por suposto abuso praticado por guarda municipal 

encarregado de fazer o acompanhamento de mulheres 
vítimas de violência e com medidas protetivas. Na ocasião, 

os vereadores ouviram testemunhas e encaminharam 
todos os documentos aos órgãos competentes que agora 

apuram o caso. 

Silêncio na Câmara
A cidade pegando fogo e o silêncio reinou absoluto na 

Câmara de Vereadores, ontem. Nem os tradicionais 
bate-assopra de oposição e situação. Nada! Ninguém 

se arriscou a tocar no assunto da prisão do ex-assessor 
parlamentar e da volta do Gaeco rondando a Casa 
de Leis a menos de 90 dias das eleições. Ainda pela 
manhã já circulavam boatos de que o ex poderia ter 

“aberto o bico” e até negociado uma delação premiada. 
Oficialmente, isso não se confirma. Mas...

O Gaeco de Cascavel 
prendeu em flagrante o ex-as-
sessor parlamentar Izaqueu 
da Silva no fim da noite de 
segunda-feira (17) acusado 
de exigir dinheiro de uma 
paciente do SUS. Izaqueu 
foi exonerado do gabinete do 
vereador Roberto Parra no 
início de agosto.

Conforme Boletim de 
Ocorrência, a vítima buscou 
ajuda do Gaeco após ter sido 
pressionada para dar R$ 2 
mil devido a uma cirurgia no 
útero bancada pelo SUS. O 
dinheiro seria para pagar o 
anestesista, informa a denún-
cia, e não para antecipar o 
procedimento, como muitos 
veículos de comunicação che-
garam a divulgar.

Orientada pelo Gaeco, 
ela negociou o valor, que foi 
reduzido pela metade. Iza-
queu sugeriu que a entrega 
fosse feita na casa da vítima, 
após as 18h de segunda. Os 
agentes do Gaeco fotografa-
ram então as cédulas e ano-
taram os números de série. 
Os policiais fizeram campana 
e abordaram o ex-assessor 
tão logo ele saiu da casa, no 
Conjunto Riviera. Com Izaqueu, 
os agentes encontraram o 
dinheiro marcado e apreende-
ram também o telefone celular. 
O ex-assessor recebeu voz de 
prisão em flagrante e deve 
responder por concussão.

A Justiça fixou em R$ 20 
mil a fiança. O advogado Julio 
Morbach estaria tentando 
reduzir o valor e estudava um 
habeas corpus. A reportagem 
o procurou, mas não conse-
guiu falar com ele.

A DENÚNCIA
Ainda segundo o Boletim 

de Ocorrência, a vítima rela-
tou que quem estaria fazendo 
a cobrança eram Jeovane 
José Machado (Ganso Sem 
Limite), ex-vereador e asses-
sor do vereador Jorge Boca-
santa, e Izaqueu. A cirurgia 
seria realizada por Bocasanta 

no Hospital Salete na última 
sexta, mas que, por falta de 
anestesista, foi transferida 
para segunda-feira. 

A vítima contou que o hospi-
tal lhe informou que todo o pro-
cedimento seria feito pelo SUS, 
sem qualquer cobrança extra.

DELAÇÃO?
Na manhã de ontem, 

correram boatos de que Iza-
queu negociava uma dela-
ção premiada e que dois 
vereadores estariam sendo 
investigados. Contudo, em 
seu depoimento, Izaqueu 
preferiu manter silêncio. 

VEREADORES
O vereador Rober to 

Parra disse que não tem 
muito a falar por enquanto, 
garantiu que desconhecia 
a prática e que aguarda as 
respostas da Justiça.

A reportagem também 
procurou o vereador Boca-
santa, que não nos atendeu. 
Em entrevistas a outros veícu-
los, ele apontou uma suposta 
perseguição por parte do 
Gaeco e contou que pediu a 
prisão da paciente, alegando 
que ela teria cometido um 
crime ao pagar pela vaga na 
fila (a Promotoria reafirmou 
que o pedido do dinheiro foi 
para pagar anestesista).

Bocasanta não se mani-
festou a respeito do suposto 
envolvimento do seu assessor.

COINCIDÊNCIA
No início de 2015, o Con-

selho de Ética da Câmara 
de Cascavel aceitou denún-
cia contra o então vereador 
Ganso Sem Limite que era 
acusado de burlar a fila para 
consultas e exames no Cisop. 
A representação foi apresen-
tada pelo vereador Boca-
santa, hoje chefe do Ganso. 

Após investigação, o 
conselho pediu a cassação 
de Ganso, mas o plenário o 
absolveu, inclusive com voto 
do autor da representação.

Open bar 
A Câmara aprovou ontem 
o Projeto de Lei 31/2020, 
que estipula regras para o 
licenciamento de eventos 
do tipo “open bar” em 
Cascavel. No entanto, uma 
emenda retirou do texto 
final a proibição de que esses 
eventos sejam realizados na 
zona rural ou no horário entre 
as 22h e as 6h. Ou seja, está 
tudo free! Pela lei, as licenças 
serão concedidas somente 
a pessoas jurídicas cujo 
alvará comprove que atuem 
na promoção de evento 
e os pedidos precisam ser 
protocolados na prefeitura 
com 60 dias de antecedência. 
A Polícia Militar deve ser 
comunicada por ofício 
contendo local, dia e 
hora do evento. 

Urgência
A prefeitura pediu e a 
Câmara aceitou pedido de 
urgência na votação do 
Projeto de Lei 85/2020, 
que estabelece como 
órgão executivo municipal 
de trânsito a Transitar 
(Autarquia Municipal de 
Mobilidade, Trânsito e 
Cidadania), cria o Fundo 
Municipal de Trânsito, cria 
o CMT (Conselho Municipal 
de Trânsito), cria a Jari 
(Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações) e 
estabelece o Estacionamento 
Regulamentado, tudo agora 
dentro da administração 
municipal, já que a 
Cettrans vai deixar de 
existir. A Câmara tem 
agora 30 dias para colocar 
o projeto em pauta. 

Ex-assessor é preso por
cobrar por cirurgia do SUS
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Integrantes da Comunidade 
De Mãos Dadas, da região oeste 
de Cascavel, buscam formas de 
melhorar a vida de moradores e até 
mesmo amenizar as dificuldades 
que aparecem diariamente. 

O projeto é desenvolvido no 
Conjunto Paulo Godoy. A iniciativa 
surgiu de um grupo de mulheres 
e aos poucos foi sendo abraçada 
por várias pessoas das redondezas 
e, hoje, 50 famílias fazem parte 
do movimento. “A ideia surgiu há 
pouco mais de dois anos para ocu-
par uma área pública do Município 
que estava sendo frequentada por 
vândalos, andarilhos e jovens que 
não tinham ocupação. Depois par-
ticipamos da luta pela conquista 
da UPS [Unidade Paraná Seguro] 
no bairro”, resume Iloni Rodrigues, 
uma das líderes do movimento. 

O sonho de 2018 se consolida 
cada vez mais. Regada de vontade, 
dedicação e esperança, a horta da 
comunidade ganha forma, cor e 
sabor. “Conversamos com a admi-
nistração municipal, que concordou 
com a criação da horta de plantas 
medicinais e aromáticas. Com a 
chegada da pandemia, decidimos 

Projeto de comunidade envolve 
mais de 50 famílias em Cascavel

que teríamos que plantar também 
algumas verduras que ajudassem 
na alimentação das famílias”, 
explica Iloni.

Dentre várias plantas, a horta 
conta com cidreira, manjericão, ale-
crim, penicilina, cidró e alfazema. 
O local é cuidado pelos integrantes 
que plantam, colhem e comparti-
lham experiências. “A prefeitura 
auxiliou na construção e na con-
clusão do pergolado [estrutura de 
madeira] que vai servir para inten-
sificar a convivência, as rodas de 
conversa e a interação, além de ser 
usado para planejar o andamento 
de outros projetos que estavam 
paralisados devido à pandemia”.

O novo espaço será usado tam-
bém para a retomada de palestras 
e reuniões para orientação das 
famílias sobre vários assuntos. 
“Já estiveram na nossa comuni-
dade acadêmicos e professores 
de cursos de Agronomia que nos 
ensinaram a fazer a compostagem; 
a delegada Bárbara Strapasson, da 
Delegacia da Mulher, falou sobre 
os tipos de violência doméstica; e 
o promotor Carlos Bachinski tam-
bém nos visitou”, lista. 

A líder comunitária Cléo Debiazi, 
uma das responsáveis pelo projeto, 
explica que, além da comunidade 
e do Município, o grupo conta com 
parceiros como a Coopcraf (Coope-
rativa de Leite e Agricultura Familiar 
com Interação Solidária). “A Coop-
craf idealizou o projeto do pergo-
lado. Agora a cooperativa vai nos 
orientar também sobre a mudança 
e o posicionamento dos canteiros”.

Além de tudo, a comunidade se 
preocupa com sustentabilidade. 
“Nesse projeto da horta, foram retira-
dos do meio ambiente mais de 200 
pneus, que usamos para cultivar as 
mudas das plantas e também para 
fazer uma espécie de cerca viva”, 
explica Cléo Debiazi, que conclui: 
“Estamos sendo procurados inclu-
sive como exemplo para ser aplicado 
em outras regiões da cidade. Nossa 
comunidade está vibrando, feste-
jando os resultados alcançados. 
Tenho certeza de que, com apoio, 
força e dedicação de todos, vamos 
conseguir conquistar muito mais”.  

INTEGRANTES da comunidade mostram, 
orgulhosas, a colheita de ervilha

PERGOLADO foi idealizado pela Coopcraf
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 O que é o Cisop
O Cisop é o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná criado em 

novembro de 1995, formado por 25 municípios, atendendo quase meio milhão 
de habitantes que fazem parte da área de abrangência da 10ª Regional de Saúde 

de Cascavel.  É mantido com recursos do SUS e dos municípios associados. No 
local são oferecidas consultas com dezenas de especialistas. O agendamento 

é feito pelos próprios municípios, que têm cotas mensais, correspondentes ao 
valor repassado por eles.

Falta pouco, mas não há data
para entrega do novo Cisop
Quem olha de fora se enche de 

esperança, pois, após tanta demora, 
o prédio parece quase pronto. Só 
que, com 80% da obra concluída e 
com o contrato já vencido, ainda não 
há previsão de entrega da nova sede 
do Cisop (Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Oeste do Paraná), no 
Bairro Santa Cruz, em Cascavel. 

A história é longa e se arrasta por 
mais de seis anos. O valor da obra é 
de R$ 6,5 milhões, investidos em uma 
estrutura de 4 mil metros quadrados.

O prazo inicial para a entrega 
era de 18 meses após a assinatura 
da ordem de serviço, em 2014. A 
primeira empresa responsável pela 
construção do prédio abandonou o 
trabalho em 2016, depois de ter 
feito apenas o aterro, o muro gabião 
e instalado os pilares de subsolo.

Em junho de 2018, uma nova 
ordem de serviço foi assinada, desta 

vez com data prevista de entrega em 
12 meses, ou seja, junho de 2019, 
o que também não aconteceu. 
Foram feitos dois aditivos de prazo 
de seis meses cada um, transferindo 
a entrega para junho deste ano. 

Com 80% da obra concluída, 
a entrega parece uma incóg-
nita. “Faltam ainda acabamen-
tos finais. Estamos na fase de 
pinturas, ajustes de acessos ao 
prédio”, explica o arquiteto Car-
los Engelhardt, fiscal de obras da 
Secretaria da Saúde de Cascavel.

A grande expectativa da popula-
ção é com o início do atendimento 
na nova sede. “Isso ainda não está 
definido. Não conseguimos deter-
minar o prazo final da entrega”, 
resume Engelhardt. 

Segundo ele, o atraso agora 
se deve também à pandemia. 
“A pandemia afetou bastante o 

andamento do cronograma e ainda 
está afetando, não possibilitando 
o fluxo ideal de funcionários traba-
lhando no canteiro”, explica.

FALTA DE ESPAÇO
A sede do Cisop fica na Rua da 

Bandeira, perto da Delegacia da 
Polícia Civil, no Centro. No local, 
são feitos cerca de 700 atendi-
mentos diários, um total de 20 mil 
procedimentos por mês. A grande 
reclamação dos pacientes é com 
relação à estrutura precária. “A 
atual sede é muito antiga e possui 
um espaço que não condiz com 
a realidade e o tamanho do con-
sórcio. A nova sede do Cisop vai 
melhorar a qualidade do atendi-
mento aos pacientes de toda a 
região, com mais conforto, novos 
e melhores equipamentos”, 
afirma o secretário de Saúde de 
Cascavel, Thiago Stefanello.

O presidente do Cisop, Leonir 
Antunes dos Santos, informa que, 
com a nova sede, o número de aten-
dimentos será multiplicado: “Quando 
a nova estrutura física estiver dispo-
nível, será possível triplicar a capa-
cidade de atendimento, com mais 
qualidade e agilidade”.  
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Menos entulho
Já a procura por serviços de coleta 
de entulhos diminuiu em Cascavel. 
“Observamos redução no volume dos 
resíduos da construção civil, especial-
mente de março a junho. Acredito que 
o motivo tenha sido a paralisação de 
algumas obras particulares por causa 
da pandemia”, relata o empresário 
Sandro Kommer, que aluga caçambas 
para recolher entulhos. 
Em contrapartida, segundo ele, 
aumentou a procura por outro tipo de 
serviço.  “Recebemos várias ligações 
solicitando informações sobre limpeza 
de terrenos, lotes baldios, descarte de 
móveis velhos e outros volumosos. Nesses 
casos, orientamos as pessoas a procurar a 
prefeitura ou serviços como Ecolixo”.  

 Crianças em casa, aulas on-line, 
home office, delivery... O isolamento 
social, estimulado para conter o 
avanço do novo coronavírus, aumen-
tou a produção de lixo doméstico.

Segundo a Sedest (Secretaria 
do Desenvolvimento Sustentável e 
do Turismo do Estado), se empre-
sas, restaurantes, comércios e 
indústrias produziram menos resí-
duos nos últimos meses devido 
ao fechamento ou à redução dos 
horários de atendimento, o volume 
de lixo nas casas do Paraná dobrou. 
“Antes da quarentena, cada pessoa 
produzia em torno de 500 a 700 gra-
mas de lixo; hoje passou a mais de 
um quilo por dia, ou seja, praticamente 
dobrou a produção de resíduos”, 
explica o secretário de Desenvolvi-
mento Sustentável, Márcio Nunes.

Em Cascavel, conforme levan-
tamento feito pelo secretario de 
Meio Ambiente, Wagner Yonegura, 
a quantidade resíduos recolhidos 
na cidade de março a julho deste 
ano foi de 37.288 toneladas. No 
mesmo período do ano passado, o 
número era de 36.438 toneladas, 
aumento de 2,3%. 

O maior volume foi observado 
em abril, quando a quarentena se 
estendeu por quase todo o mês. 
Naquele mês, foram recolhidas 

Reciclar é preciso, mais do que nunca
Também cresceu o volume de lixo reciclável, cuja recolha é feito pelo Programa 
Coleta Legal em Cascavel. Antes da pandemia, recolhia entre 180 e 200 “bags” 

de material por semana. Durante a pandemia, o número variou entre 250 e 
300 sacos, mas poderia ser bem maior, conforme a gestora Maria de Lourdes 
Martins, da Sema (Secretaria do Meio Ambiente de Cascavel): “O volume de 

reciclados poderia ser maior, mas a quantidade varia muito porque a coleta não 
é realizada em todos os bairros da cidade e grande parte do material acaba não 
sendo aproveitada porque fica com sujeira e restos de comida. Outro ponto é 
a atuação de atravessadores [catadores autônomos]. Muitas vezes, quando o 

caminhão passa, o lixo já foi levado”.
O volume processado se mantém na média de 190 toneladas por mês, mas nos 
meses de abril e maio foram menores: 130 e 140 toneladas, respectivamente.
Além da quantidade, o tipo de material descartado está diferente. Jonatas Bar-

reto, responsável técnico da Cootacar (Cooperativa dos Trabalhadores Catadores 
de Material Reciclável), explica que papel branco, papelão, papel misto, caixas 

de sapato que eram descartados pelo comércio e pelas empresas, praticamente 
sumiram das lixeiras de março a junho. “No mês de março, tivemos aumento de 
embalagens, caixas menores, isopor, plástico... Em abril, o volume diminuiu um 

pouco, até pela contenção financeira de algumas famílias, que não sabiam muito 
bem o que ia acontecer com relação à pandemia. Nos meses de maio e junho, 
a quantidade voltou a aumentar. O clima também influencia. Percebemos que, 

quando está mais calor, tem mais lixo e, no inverno, menos”.

Produção de lixo aumenta
com isolamento social

7.869 toneladas, 15% a mais que 
no mesmo período de 2019. Em 
maio, o aumento foi de 7%.

Em junho e julho, quando a 
maior parte das atividades foi reto-
mada, os números voltaram a se 

igualar aos do ano anterior.
Em todo o Paraná, cerca de 600 

mil toneladas de lixo são levadas por 
mês a aterros sanitários e lixões. No 
início deste ano, o número não che-
gava a 400 mil toneladas. 

QUANTIDADE DE LIXO RECOLHIDO 
EM CASCAVEL DE MARÇO A 

JULHO (EM TONELADAS)

Mês ................2020 .............. 2019
Março .............7.540 ............. 7.672
Abril ................7.869 ............. 6.844
Maio ...............7.551 ............. 7.060
Junho .............7.016 ............. 7.457
Julho ...............7.310 ............. 7.404
TOTAL ............37.288 ........... 36.438

PATRÍCIA CABRAL
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Inadimplência agrava situação
A falta de dinheiro do comerciante se agrava devido ao mau paga-

dor. Se muitas pessoas deixaram de fazer compras e isso afetou o mo-
vimento no comércio varejista, outras pararam de pagar as dívidas que 
tinham, porque o consumidor ficou sem condições de pagar as contas. 
Em função da pandemia, foram aprovadas propostas que postergavam 
o registro de devedores em até 90 dias. As inclusões bancos do SPC 

(Serviço de Proteção ao Crédito) voltaram à normalidade no início desta 
semana, dia 17. “O mecanismo existe para proteger a saúde financeira 
das empresas e depende da atualização constante das informações”, 
comenta a coordenadora do Serviço de Proteção ao Crédito da Acic 
(Associação comercial e Industrial de Cascavel), Iraci Kopchinski.

Já a Amic (Associação de Microempresas e Empresas de Peque-
no Porte do Oeste do Paraná) lançou a Campanha de Recuperação 

de Dívidas, utilizando o Serasa Experian. A empresa repassa as 
informações das dívidas por meio do site, que processa os dados e 
emite uma carta aos devedores. As informações dos inadimplentes 
são incluídas em um banco de dados com abrangência em todo o 
Brasil. “O objetivo é ajudá-los a recuperar suas dívidas e continuar 

gerando negócios, em especial, neste momento de crise financeira”, 
reforça o gerente de contas, Regisson Silva. 

 O comércio varejista de Cas-
cavel sente com intensidade os 
reflexos negativos da pandemia do 
novo coronavírus, que resultaram 
na redução drástica das vendas. A 
situação chega a ser tão preocu-
pante que muitos empresários são 
obrigados a fechar as portas.

Os dias fechados por conta da 
quarentena e as restrições adotadas 
como controle sanitário obrigaram os 
empresários a reanalisar o caixa para 
evitar a falência. Dentre as medidas 
adotadas estão a flexibilização de ho-
rários de atendimento e a redução no 
número de funcionários.

O setor do vestuário foi um dos 
mais atingidos e, além do coro-
navírus, “sofre” com um inverno 
ameno, com poucos dias de frio, e 
os estoques precisaram ser quei-
mados antes mesmo do esperado 
auge das vendas que não aconte-
ceu. Mesmo assim, muitos produ-
tos ainda estão nas prateleiras.

Nesta época do ano, os comer-
ciantes precisam pensar na próxima 
estação e se preparam para repor 
o estoque, agora pensando no Dia 
das Crianças, nas festas de vim de 
ano e, claro, no verão. Desta vez, a 
situação é diferente. “Mesmo com 
inverno ‘curto’, o comerciante cas-
cavelense teria ainda esperança 
com relação às datas festivas como 
Dia das Mães, dos Namorados, dos 
Pais... mas os números também 
não foram satisfatórios. Tudo isso 
gerou incerteza, reduzindo os inves-

Com estoque de inverno 
parado, lojistas refazem 

contas para o verão
timentos como prevenção caso o ce-
nário piore. Com isso, ele ainda teria 
subsídio para manter o negócio”, ex-
plica o supervisor comercial da Amic 
(Associação de Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte do Oeste do 
Paraná), Homero de Almeida.

Em muitas lojas, foi preciso re-
fazer as contas para ajudar o or-
çamento. “O planejamento foi re-
formulado, diminuímos o volume 
de compras porque as vendas da 
coleção de inverno não acontece-
ram como esperado. Aproveitamos 
o momento para rever estoque e 
parcerias com fornecedores, apos-
tando em produtos que atendam 

as necessidades neste momento 
atual”, explica a diretora de marke-
ting Andressa Kucinski.

PORTAS FECHADAS
Algumas vezes, reduzir gastos e 

refazer planejamento não bastam e o 
empresário não tem alternativa a não 
ser fechar as portas para conter o 
prejuízo. “Desde o início da pande-
mia, muitos empresários e comer-
ciantes têm dos seus negócios e 
fechando as empresas. Atendemos, 
só aqui, na Amic, de sete a oito si-
tuações dessas por mês, de comer-
ciantes solicitando o encerramento de 
CNPJ”, revela Homero de Almeida.

Ações direcionadas 
auxiliam na 
retomada 

Gerente da Regional Oeste do Sebrae 
Paraná, Augusto Stein insiste na 

importância de colocar em prática 
ações eficazes para a retomada 

econômica das empresas. “As primeiras 
articulações começaram ainda em 

abril, quando percebermos a gravidade 
do cenário e das consequências 

dos desdobramentos. O primeiro 
passo foi apurar como cada negócio 

foi prejudicado com os efeitos da 
pandemia. Fizemos uma pesquisa, 

ouvindo 763 empresários de 32 
segmentos diferentes no oeste do 
Estado e as respostas ajudaram a 

direcionar as ações. Entre elas estão 
reuniões dos comerciantes com 

especialistas, em assuntos ligados 
a crédito, marketing digital, gestão. 
Os treinamentos têm contribuído 
na orientação do empresário para 

minimizar os prejuízos”.  
ARQUIVO

CONFECÇÃO é um dos segmentos mais prejudicados
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 Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o tradicional 
Concurso de Desenho do Conselho Escolar será realizado em 
Cascavel. Este ano, a 7ª edição do evento será incorporada às 
atividades remotas desenvolvidas pelos alunos das turmas 
Infantil IV, Infantil V, 1ºs, 2ºs e 3ºs anos.

Desta vez, o tema proposto é “O Conselho Escolar e as 
ações de prevenção à pandemia da covid-19”, e tem por obje-
tivo justamente promover a conscientização dos alunos da rede 
municipal e suas famílias sobre os cuidados na prevenção e no 
enfrentamento do novo coronavírus, fomentando a participa-
ção do Conselho Escolar nas discussões sobre o tema.

As inscrições deverão ser feitas pela unidade escolar de 
31 de agosto a 2 de setembro e cada escola e Cmei (Centro 
Municipal de Ensino Infantil) poderá inscrever somente um 
participante em cada categoria: Infantil IV, Infantil V, 1ºs, 2ºs e 
3ºs anos. A portaria que regulamenta o concurso, e a ficha de 
inscrição estão disponíveis no Portal da Secretaria Municipal 
de Educação, anexo ao portal do Município. 

Os desenhos passarão pela avaliação de uma comissão jul-
gadora e os primeiros colocados de cada categoria receberão 
premiação (aluno e professor), que será entregue na residência 
de cada ganhador. A divulgação dos ganhadores do concurso 
acontecerá no dia 10 de setembro, durante o IX Seminário 
dos Conselhos Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino. 

Concurso de desenho contra a covid-19

Benefícios do incenso de alecrim
O incenso de alecrim ajuda a deixar os nervos mais calmos, proporcionando uma 

sensação plena de paz pouco tempo após o uso. Casos de ansiedade são reduzidos 
por meio do aroma, porque a fragrância age na mente como um tranquilizador natu-

ral, permitindo, assim, a dissipação dos pensamentos negativos e turbulentos.
Você pode utilizar o incenso antes de começar a trabalhar ou estudar, pois ele 
facilita o raciocínio lógico, estimula a criatividade e deixa a memória mais agu-

çada. É possível que você se sinta mais preparado para resolver os problemas do 
dia e concluir as tarefas, visto que o aroma colabora na iluminação da mente.  
Caso você tenha uma queda de humor, de maneira que se sinta desanimado, o 

incenso pode te ajudar a superar essa situação. Ao utilizá-lo durante a meditação, 
por exemplo, esse efeito é ampliado ainda mais; o corpo ficará mais cheio de energia 

e você poderá aproveitar uma onda de alegria e disposição por mais tempo.
Outro benefício do incenso de alecrim é o poder de combater dores de cabeça. 
Além disso, pode ajudar a aliviar problemas respiratórios, porém, para este caso 
é preciso cautela. Isso porque todo incenso pode causar irritação no nariz se não 
for de boa qualidade, então, sempre escolha produtos orgânicos e não os utili-

zem em espaços muito pequenos e/ou com pouca passagem de ar.
No geral, portanto, essa ferramenta é perfeita para provocar relaxamento no corpo. 

Torna-se uma opção certeira para diminuir a irritabilidade e o estresse mental.
Ambientes com a presença de energia pesada e negativa podem ser limpos com 

o incenso de alecrim. Além disso, se usado durante a meditação, o incenso de 
alecrim funciona como uma ponte entre o corpo e a espiritualidade. 

Ao queimar o incenso, você está transformando uma matéria em espírito. Em 
outras palavras, a ponta material do incenso passa a ser uma fragrância, no caso, 
o espírito. O processo só é possível graças ao elemento fogo, que é o símbolo da 

energia vital, do estímulo e da mudança.  
É por isso que essa ferramenta é capaz de purificar os locais e as pessoas, afinal, 
ela consegue materializar a transformação do ser e, em seguida, o transmitir por 

meio das vibrações.
Fonte: João Bidu

Lua Nova em Leão 
O céu está cheio de coisas boas 

nesta quarta-feira (19). A Lua Nova em 
Leão trará muita energia mostrando que 
este é um momento de cuidar de si, da 
carreira e dos sentimentos. 

Nesta Lua Nova, o Sol e a Lua estarão 
próximos um do outro, no mesmo grau do 
Zodíaco, gerando assim um novo impulso 
energético para todos os signos. 

Além disso, quem tem problemas 
de timidez e autoestima terá uma ajuda 
extra, pois a Lua te ajudará com o oti-
mismo e a confiança para tomar atitudes 
mais maduras.  

Outro ponto importante, é que a 
Lua Nova em Leão se une a Mercúrio e 
a Marte, incentivando ainda mais o lado 
empreendedor dos signos de “fogo” 
(Áries, Leão e Sagitário). 

No entanto, Saturno em quadratura 
com Marte poderá diminuir um pouco 
o enorme entusiasmo, mas não será tão 
negativo, já que não permite que os sig-
nos cedam à precipitação e a impaciên-
cia de conseguir tudo a qualquer preço. 

Neste período de Lua Nova em Leão, 
Plutão também se faz presente e permite 
que todos imaginem os desejos e as pai-
xões que são importantes para criar coisas 
novas e diminuir um pouco as ambições 
direcionando as conquistas com mais 
prudência na pandemia. 

A Lua Nova de agosto em Leão afetará 
cada um dos Signos do Zodíaco de uma 
forma distinta, mas Leão, Aquário, Touro, 
Escorpião, Áries, Sagitário, Gêmeos e Capri-
córnio serão mais influenciados do que os 
outros. Seremos também mais afetados pela 
Lua Nova se o nosso Ascendente ou Signo 
Lunar estiver associado a um destes Signos.

Fonte: Astrocenter 
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Gêmeos 21/05 a 20/06

Câncer 21/06 a 21/07

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você precisa ser notado a todo custo, mas não force 
esse tipo de comportamento. Novas amizades estão no 
horizonte, não precisa mudar para gostarem de você. 
Apesar da boa forma, tente vencer a fadiga que vem se 
construindo e recuperar seus níveis de energia.

Aquário 21/01 a 19/02
Não duvide de si mesmo. Antes de qualquer coisa, man-
tenha os seus compromissos. Você se sente cansado e 
para melhorar isso, talvez seja a hora de se render à medi-
tação, só assim, resolverá alguns detalhes importantes. 

Peixes 20/02 a 20/03
Você não tem tempo para ficar para trás, você precisa agir rapi-
damente! Afaste-se de correntes de ar e variações de tempe-
ratura e lembre-se de usar máscara. Você precisa dormir para 
recarregar suas baterias. Aumente o consumo de água. 

Terá uma grande satisfação em dedicar tempo a um amigo 
que precisará do seu apoio. Sentirá a necessidade de 
desacelerar um pouco para ouvir os seus instintos mais 
profundos e ter um descanso sem se sentir culpado. 

Hoje o dia será muito animado. Os encontros serão agra-
dáveis e reforçarão sua confiança. Você precisa encontrar 
um equilíbrio entre a reflexão e a ação, entre a atividade 
física e o relaxamento. Ouça o seu corpo.

Você vai querer fazer algo de útil e vai encontrar uma 
maneira de fazê-lo. Uma boa ação de vez em quando é 
boa para a alma! Você está dando 110% de você, mas vai 
perder o fôlego se não tiver cuidado. Aprenda a dizer não.

Você será o centro das atenções e não terá dificuldade 
em convencer os outros a trabalhar com você. Evite dis-
cussões acaloradas, que gastam sua energia. Você vai 
ganhar, não tenha medo.

Vai achar difícil manter a seriedade em alguns momen-
tos. Pode ser perigoso falar demais. Tente canalizar sua 
energia para falar com aqueles que o rodeiam, é assim 
que encontrará o seu propósito.

É necessário que neste momento você se concentre e 
coloque tudo na ponta do lápis, já que  seu orçamento não 
anda muito bem das pernas. Você só conseguirá progredir 
se tiver uma atitude e decidir enfrentar os obstáculos.

Hoje seus planos serão claros e fáceis de discutir, mas 
alguns ajustes terão de ser feitos para concretizá-los, 
principalmente no campo profissional. Cuide mais da 
sua saúde! Este é um bom momento para olhar para os 
seus desejos. 

Suas iniciativas terão repercussões positivas no trabalho 
e em casa. Você está preparado para enfrentar obstácu-
los no relacionamento. Não tenha medo, pois com calma 
superará os momentos difíceis. 

Seu charme abrirá portas e se você conseguir conter 
sua impaciência pode ganhar com isso. Seu otimismo 
crescente reforçará a sua energia que estará radiante e 
pode conquistar uma nova paquera. 

Solução

BANCO 20

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
27 
01 
03 
23

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 A DH (Delegacia de Homicídios) 
de Cascavel apreendeu na tarde 
de ontem (18) a motocicleta usada 
pelos autores da execução de Olair 
da Cruz Rechinski, 42 anos. 

De acordo com a delegada res-
ponsável pelo caso, Raísa Scariot, 
já existe uma linha de investigação, 
mas ela não dá detalhes. “A Delega-
cia de Homicídios já tem uma linha 
de investigação em andamento, bem 
como realizou diversas diligências, 
tendo os investigadores responsá-
veis pelo caso localizado e apreen-
dido a motocicleta utilizada pelos 
autores no crime. Mais informações 
não podem ser repassadas para não 
atrapalharem as investigações”. 

Olair foi morto na tarde da última 
segunda-feira (17), quando transi-
tava a pé na Rua Natal, em frente 
à Praça dos Mosaicos, no Bairro 
Cancelli, região central de Cascavel. 

DH apreende moto 
usada em execução

De acordo com a Polícia Civil, ele 
foi alvejado por seis tiros, três deles 
na cabeça. Os socorristas do Siate 
foram acionados, mas quando che-
garam a vítima já estava em óbito. 

Segundo testemunhas, indivíduos 
passaram em uma moto e atiraram 
contra o homem. 

Ele não portava documentos e 
só foi identificado no IML (Instituto 
Médico Legal), ontem. O sepulta-
mento será no Cemitério do Bairro 
Guarujá nesta quarta-feira (19). 

Informações sobre o crime e 
denúncias podem ser repassadas 
de forma anônima pelos telefones 
197 e 190.

Concurso da Polícia Civil é adiado
A Polícia Civil do Paraná informou na noite dessa terça-feira (18) pelas redes 
sociais o adiamento das provas do Concurso 2020. A instituição ressaltou 

que, em reunião realizada ontem entre representantes da PC-PR e da UFPR 
(Universidade Federal do Paraná) para discutir o andamento do concurso, 

as duas instituições decidiram manter suspensa a realização das provas em 
razão da pandemia do novo coronavírus.

A PCPR e a banca devem se reunir novamente na primeira semana de outubro 
para analisar o estágio da pandemia e definir o novo cronograma.

A convocação será realizada com um tempo não inferior a 30 dias de antecedên-
cia. O certame conta com mais de 100 mil inscritos para disputar uma das 400 

vagas ofertadas para os cargos de delegado, investigador e papiloscopista. 

 As ossadas encontradas ainda 
em 2019 em Cascavel continuam 
sem identificação. Após mais de 
um ano, a ossada que estava enter-
rada no quintal de uma residência 
no Bairro Interlagos, zona norte da 
cidade, encontrada no dia 14 de 
maio segue um mistério. 

De acordo com a Polícia Civil, o 
material continua em Curitiba, onde 
ainda deve passar por perícia para 
identificação da vítima assim como 
causa da morte. A razão da demora 
não foi informada.

A ossada foi encontrada pelo 
morador do local quando ele cavava 
um buraco para construção de uma 
fossa. O material estava enrolado 
em um tecido semelhante a um 
cobertor e, pelo estado dos ossos, 
estima-se que estavam no local 
havia anos. 

Outra situação semelhante é a 
da ossada encontrada no dia 7 de 
junho de 2019 em uma área rural 
na PR-180, próximo ao Posto da 
Polícia Rodoviária Federal. Junto 
ao corpo havia uma mochila e uma 

garrafa de refrigerante que conti-
nha água. A data de vencimento 
impressa na garrafa é de 2017, o 
que levanta a hipótese de que o 
corpo estivesse no local havia apro-
ximadamente dois anos.

Não havia na mochila nenhum 
tipo de documento que levasse 
à identificação da vítima, apenas 
meias, óculos e calçados. 

Assim como no caso anterior, a 
ossada também passa por perícia 
em Curitiba, onde a idade e o sexo 
poderão ser identificados.

Ossadas encontradas em 2019 seguem sem identificação

O LOCAL onde a moto foi encontrada não foi 
informado pela polícia 

POLICIA CIVIL
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Cascavel estreia contra 
Joinville pela Liga Futsal 

Depois de mais de cinco meses 
de preparação e muitas incertezas 
com relação ao calendário, o Cas-
cavel Futsal volta às quadras neste 
sábado (22), às 19h30, no Ginásio 
da Neva, na estreia pela Liga Nacio-
nal. O primeiro adversário é Joinville, 
de Santa Catarina.

O último jogo da equipe este ano 
foi dia 14 de março, quando ven-
ceu o Palmas por 5 a 1 na primeira 
rodada do Campeonato Paranaense. 
Depois disso, por causa da pande-
mia do novo coronavírus, a comis-
são técnica comandava apenas 
treinos alternativos, individuais e 
on-lines, tentando evitar ao máximo 
o prejuízo físico e tático provocado 
pela paralisação forçada.

Agenda cheia 
O atraso provocado pela pande-
mia deixou o calendário do futsal 
brasileiro apertado, com vários 
jogos seguidos nas competições, que 
tiveram que se ajustar aos protocolos 
orientados pelo Ministério da Saúde. 
O Cascavel terá pela frente a 
disputa de três competições: Liga 
Nacional, Campeonato Paranaense 
da Série Ouro e Liga Paraná. Serão 
25 jogos em um período de pouco 
mais de 60 dias.
Depois de encarar o Joinville, 
sábado, o time cascavelense 
recebe no Ginásio da Neva, já na 
segunda-feira (24), o Blumenau, 
pela segunda rodada da LNF (Liga 
Nacional de Futsal).

Após a pausa para descanso do Para-
naense, o time do FC Cascavel que 
vai disputar a Série D do Campeonato 
Brasileiro já se reapresentou. O reinício 
foi marcado por exames para detecção 
do novo coronavírus e trabalhos físicos 
mais leves para evitar lesões. Até a 
estreia, em setembro, pelo menos um 
amistoso deverá ser realizado. 

Para a estreia, a comissão téc-
nica do Cascavel Futsal deve contar 
com a estreia do ala Johnny, que 
estava no futsal italiano e chegou 
para reforçar o time após a saída de 
Claudinho, que retornou para o futsal 
ucraniano. O desfalque fica por conta 
do ala Mariano, que está no depar-
tamento médico se recuperando de 
uma lesão no quadril.

GRUPO A 
Pela Liga Nacional, o Cascavel 

Futsal está no Grupo A, com Joinville 
(seu primeiro adversário), as equipes 
gaúchas Atlântico de Erechim e Car-
los Barbosa, os paranaenses Foz 
Cataratas e Marreco, de Francisco 
Beltrão, e a catarinense Blumenau.

Sem público, mas com transmissões
Conforme o protocolo adotado 

em várias modalidades esportivas, 
os jogos válidos pela competição 
nacional também não terão presença 
de público, mas muitos deles serão 
transmitidos na TV e pela internet. 

Três canais vão mostrar os jogos 
da Liga Nacional: TV Brasil, que é um 
canal de televisão aberto, SporTV, 

canal por assinatura, e NSports, canal 
por assinatura pela internet.

As duas primeiras partidas do 
Cascavel serão transmitidas apenas 
pelo NSports. Para fazer a adesão do 
plano, o torcedor da Serpente precisa 
acessar o site www.ligafutsal.com.br 
e entrar na aba “amigos da LNF”, efe-
tuar o cadastro e realizar a compra.

Rumo à Série D
ASSESSORIA FCC

Na final, Mbappé vê Neymar 
“destinado” à bola de ouro

O elenco do Paris Saint-Germain fez 
história ontem ao vencer o RB Leipzig 
por 3 a 0 pelas semifinais da Liga dos 
Campeões da Europa e levar o time 
francês à final da principal competição 
europeia de forma inédita. A antiga 
melhor campanha da equipe francesa 
no torneio tinha sido uma semifinal na 
temporada 1994/95, quando o PSG 
foi eliminado pelo Milan.

Após a classificação, Kylian 
Mbappé fez questão de exaltar o fute-
bol que Neymar tem jogado, e disse 
que “se a gente ganhar a Champions, 
ele vai estar em condição de ganhar 
[o prêmio de melhor do mundo]. Ele é 

destinado para esse troféu”.
Os gols da partida foram marca-

dos por Marquinhos, aos 13 minu-
tos do primeiro, após cruzamento 
de Dí Maria, e o próprio argentino 
marcou o segundo, após assistência 
de letra, de Neymar, aos 42 minutos 
da primeira etapa; Bernat definiu o 
placar, com um gol de cabeça, aos 
11 minutos da etapa final.

Agora, o time espera o vencedor do 
confronto da outra semifinal entre Lyon 
e Bayern de Munique, hoje (19), às 16h 
(de Brasília), no estádio de Alvalade. A 
final da Champions será domingo (23), 
às 16h, no estádio da Luz.
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JOGAM HOJE
     LIGA DOS CAMPEÕES

 Lyon x  Bayern Munique

   BRASILEIRÃO
 Red Bull  x  Fluminense
 Flamengo  x  Grêmio
 Athletico  x  Palmeiras
 Inter  x  Atlético-GO
 Goiás  x  Fortaleza
 Botafogo  x  Atlético-MG
 Corinthians  x  Coritiba

    SÉRIE B
 Sampaio Corrêa  x  Figueirense
 Vitória  x  Náutico

 Athletico aproveita sequência caseira
Quinto do Brasileirão 2020, com seis pontos em três partidas, o Athletico quer 

aproveitar a sequência de jogos em casa para seguir entre os ponteiros da tabela. 
O Furacão encara mais dois jogos pelo Brasileirão nesta semana. O primeiro 

compromisso será diante do Palmeiras, na quarta-feira (19), às 19h30, no Está-
dio Joaquim Américo. No sábado (22), às 16h, o adversário será o Fluminense, 

novamente em casa. Felipe Mello e Luan Silva seguem no Departamento Médico e 
desfalcam o Palmeiras. Vanderlei Luxemburgo, bastante criticado após o resultado do 

último fim de semana, deve manter a mesma formação para o jogo na Arena.

LÍDER
Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG vai enfrentar o Botafogo às 

21h30 de hoje no Estádio Nilton Santos, em busca da manutenção dos 100% de apro-
veitamento.  O time mineiro garantiu a contratação d o atacante Sasha, dando mais 

opções ao técnico Jorge Sampaoli, que já anunciou que vai alterar a equipe para esta 
noite. Hyoran ganha a posição de Natan, que se recupera de lesão.

O Botafogo, comandado por Paulo Autuori, ainda busca a primeira vitória 
no campeonato. O técnico viu evolução no empate diante o Ceará e aposta na 

manutenção do time para o jogo desta noite.  

Grêmio vai ao Rio pegar 
o confuso Flamengo

 Ainda invicto no Brasileirão, o Grê-
mio vai ao Maracanã nesta quarta 
para enfrentar um desengonçado 
Flamengo, que não conseguiu se 
acertar na Série A ainda. O jogo pela 
quarta rodada começa às 19h15.

O meia-atacante Robinho pode 
ser a nova aposta de Renato Gaú-
cho no Grêmio. A estreia ainda não 
foi confirmada, mas o atleta já é 
apontado como coringa.

No ataque, a única baixa iminente 
é Luciano. O jogador negocia com o 
São Paulo, em troca que deve fazer 
Everton chegar a Porto Alegre.

Já o rubro-negro não contará 
com Rafinha na lateral-esquerda. 
O atleta se transferiu para a Grécia 

JOGOS DE ONTEM
 LIGA DOS CAMPEÕES

 RB Leipzig  0x3  PSG

SÉRIE B
 Operário  3x0  CSA
 Avaí  0x1  Botafogo
 Santa Cruz  ?x?  Treze
 Oeste  ?x?  Ponte Preta
 CRB  ?x?  Brasil
 Guarani  ?x?  Paraná
	 Cuiabá		 ?x?		 Confiança	

e já havia desfalcado o time na par-
tida contra o Coritiba. João Lucas 
permanece como titular. Diego 
Alves também retorna ao gol após 
cumprir suspensão pela expulsão 
na partida contra o Atlético-GO.

Inter busca vitória em casa
Carregando certo favoritismo por jogar em casa, o Internacional enfrenta o 

Atlético-GO nesta quarta-feira, às 20h30, no Beira-Rio. O principal desafio do 
técnico Eduardo Coudet é encontrar o substituto de Paolo Guerrero sem alterar 

as características gerais da equipe. Três nomes estão na lista de prováveis: 
D’Alessandro, que ainda se recupera de uma tendinite; Pottker, que foi o esco-

lhido na hora da substituição diante do Fluminense; e Yuri Alberto. O Inter soma 
seis pontos em três jogos no Brasileirão.

Timão e Coxa buscam 
tranquilidade

Resultados nada expressivos, recla-
mação das torcidas e técnicos pressio-
nados. Corinthians e Coritiba entram 
em campo a partir das 21h30 desta 

quarta, na Arena Itaquera, em busca 
de um pouco de tranquilidade para a 

sequência do Brasileirão. 
O técnico Tiago Nunes não estará 

no banco do Corinthians por conta da 
expulsão na partida passada. Já Eduardo 

Barroca chega com um novo aval da 
diretoria alviverde após uma reunião 
que decidiu pela sua permanência.
Recuperado da lesão no joelho, Fag-

ner deve ser a novidade no Corinthians.
O Coritiba não contará com o zagueiro 

Rodolfo Filemon e o meia Renê Junior, 
ambos suspensos. No ataque, a tendên-
cia é que Neilton seja titular após a boa 
entrada na partida contra o Flamengo.

ROBINHO pode ser a nova aposta de Renato Gaúcho
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AQUI NA REGIÃO
DE CASCAVEL,
AS OBRAS DO GOVERNO
DO ESTADO TAMBÉM
AVANÇAM.
É assim, perto dos paranaenses,
que construímos um Paraná
mais humano.

Nova subestação Vila Gaúcha:
12 km de rede elétrica.

Ampliação do Aeroporto SBCA finalizada.
Captação do Rio São José: 72 milhões de reais investidos da Sanepar.

Potencial de abastecimento vai aumentar em 25%.
Obras do Contorno leste em andamento:

R$ 43,7 milhões investidos.

Saiba mais em www.pr.gov.br

MARECHAL CÂNDIDO RONDON CASCAVEL PALOTINA

MEC distribuirá internet grátis 
O MEC (Ministério da Educação) anunciou uma ação que facilitará o acesso de 

estudantes do ensino superior e educação profissional a conteúdos oferecidos pelas 
instituições durante as aulas remotas que acontecem desde março por causa da 
pandemia do novo coronavírus.  A pasta disponibilizará pacotes de dados móveis 

(4G) para cerca de 900 mil alunos de baixa renda conseguirem acessar as atividades 
propostas pelas universidades federais e pela rede federal de educação profissional, 

científica e tecnológica, enquanto as aulas permanecerem a distância.
Esse serviço de internet móvel será prestado pela Algar e pela Claro, as duas empresas 
selecionadas em licitação pelo MEC. A Oi também será opção onde não houver cober-
tura pelas duas.  A iniciativa deverá beneficiar, inicialmente, 400 mil alunos que estejam 
em situação de vulnerabilidade social e com renda familiar mensal de até meio salário 
mínimo (R$ 527,50), depois aqueles com renda de até um salário mínimo (R$ 1.045) e, 

por fim, os estudantes com renda de até um salário mínimo e meio (R$ 1.567,50). O obje-
tivo é viabilizar, já neste segundo semestre, conectividade para os alunos que não tenham 

renda suficiente para contratar o serviço de banda larga em suas casas. 

 O Paraná tem a terceira menor 
incidência de casos de covid-19 do 
País, informa o Ministério da Saúde. 
O estado de Minas Gerais tem a 
menor quantidade de casos a cada 
grupo de 100 mil habitantes, com 
índice de 830,1; Rio Grande do Sul 
registra 861,4 e o Paraná 930,4. 

Em relação à mor talidade, o 
Paraná também está em terceiro entre 
os menores índices. Minas Gerais fica 
em primeiro, com 19,9, Mato Grosso 
do Sul está em segundo, com 23 e o 
Paraná em terceiro com 23,9.

“Uma série de ações e atividades 
combinadas e coordenadas resulta-
ram nesses índices. Embora esteja-
mos entre os melhores, não consi-
deramos como boa a nossa situação 
considerando que enxergamos mui-
tas pessoas morrendo pela infecção 
diariamente”, comenta o secretário 

Ações contra covid colocam Paraná 
entre os melhores índices do País

Estadual de Saúde, Beto Preto.
Entre as ações realizadas, as 

restrições impostas pelo governo, 
o aumento na capacidade de 

testagem, a vigilância epidemioló-
gica atuante, a ampliação de leitos, 
a divulgação de informações e orien-
tações ganham destaque.
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