CASCAVEL

Eleições: Cascavel pode ter
oito candidatos a prefeito
Chegou o dia D. Até a meia-noite desta quarta-feira, os partidos decidem quem serão os
candidatos que vão disputar os votos nas urnas dia 15 de novembro. E tudo se encaminha
para Cascavel ter oito candidatos a prefeito, em uma eleição inédita.
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Desmanche
A Polícia Civil

descobriu um grupo
que furtava caminhões
e caminhonetas no
oeste e no sudoeste
para desmanche.
Ao menos R$ 100
mil em peças foram
encontrados em
oficinas especializadas
em Cascavel.
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inteiro. Ela também fica mais na TV, no computador e na internet.
Além disso, as tecnologias já têm demonstrado em artigos que
modificam o comportamento infantil. Terceira, quando se tem um
transtorno de desenvolvimento, neuropsiquiátrico ou alguma con3/aid — lan. 4/grua. 6/azarar — trevas.
dição médica, pode-se piorar a situação.
Os pais devem conversar explicando o que está acontecendo
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as recomendações de proteção e distanciamento. Não vacinar é
mais prejudicial. A vacinação leva o sistema imunológico a criar
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Cascavel pode ter 8
candidatos a prefeito

Uma eleição que quase
não aconteceu e que ganhou
nova data para tentar escapar da pandemia do novo
coronavírus já tem tudo para
ficar na história. Em Cascavel, pode ter um ingrediente
a mais: a possibilidade de
haver oito candidatos à
prefeitura. Até a meia-noite
desta quarta-feira, muito
ainda pode acontecer.
A semana começou
quente, com a desistência
do ex-prefeito Edgar Bueno
(Pros), que cogita desistir de desistir. Para isso,
basta um pouquinho mais
de apoio. Sua queixa é a
falta de tempo de horário
eleitoral gratuito. A cúpula
estadual do partido esteve
ontem em Cascavel para
arrumar uns segundinhos
a mais para Edgar seguir na
disputa. O martelo será batido
na convenção de hoje.
O Pros mantém diálogo com Evandro Roman
(Patriota), Inês de Paula
(Progressista) e Leonardo
Mion (Solidariedade).
Ainda na segunda à
noite, o rompimento de
PDT e Solidariedade estremeceu as bases. Márcio
Pacheco não poupou críticas ao recuo e agora caminha atrás do vice, vaga
até então certa para Leo
Mion. Contudo, é possível
que o comando estadual
interfira na provisória do
Solidariedade, e determine
o apoio a Pacheco. De
qualquer forma, o médico
Márcio Couto e a advogada
Evelyne Paludo foram sondados para formar a chapa
com Pacheco.
Outra intensa negociação

da terça envolveu o democrata Juarez Berté e o prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC), que insiste em ver
o DEM na coligação da reeleição. Só que a executiva
pediu a vice e soube que
Renato Silva (Republicanos)
tem a preferência. Na convenção de segunda, o Republicanos deixou a ata em
aberto. A proposta na mesa é
Berté se reaproximar da administração e ser nomeado
para cargo regional no
Governo Ratinho Massa
(jogada que já foi ensaiada
e recusada por Berté em
outra ocasião).
Então, vamos à lista. Já
homologados em convenção estão Carlos Moraes
(Avante) e Arsênio Rodrigues
(PRTB). Até ontem à noite, o
Progressistas encaminhava
a advogada Inês de Paula
para a disputa (deixou a ata
em aberto). Hoje, devem ser
confirmadas as candidaturas
do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), Márcio Pacheco
(PDT), Evandro Roman
(Patriota) e Paulo Porto (PT).
Pelas contas, são sete.
Fica a dúvida se Edgar vai
ou fica. As apostas estão
bastante equilibradas.
As convenções agendadas para esta quar ta
são: às 18h o PT se reúne
na sala de liderança na
Câmara de Vereadores; o
PSC, às 19h, na Câmara
de Vereadores; PDT, às
19h, na Associação Médica
de Cascavel; Patriota, às
19h, na Associação dos
Jornalistas de Cascavel;
Pros, às 19h, na Terraplenagem Ipanema, no
Jardim Maria Luiza.
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Fio do bigode

Na política, está tudo certo até que não está mais. Simples
assim. O recuo do apoio do Solidariedade aos 45 do segundo
tempo doeu e o deputado Marcio Pacheco não gostou nadinha.
Na convenção do partido, na segunda à noite, o pedetista fez
questão de expor sua indignação. “Sou da moda antiga, sou do
tempo do fio do bigode. E acordo pra mim é pra ser cumprido.
Palavra de homem é uma só. E a palavra que foi firmada pelo
Solidariedade em setembro do ano passado, pelo Leo Mion, é
de que o Solidariedade caminharia conosco em 2020. (...) Foi
feito acordo. Não tem mais ou menos. Não tem meio termo.
Ou é ou não é”, disse suave, então apelou: “Foi feito um acordo
com o Léo Mion e tenho certeza que o Leo é homem e homem
foi feito para cumprir palavra. Já tenho experimentado algumas
outras situações de homem que não honra as calças que veste”.

A volta do que não foi

Sobre o anúncio da
desistência de disputar a
Prefeitura de Cascavel, há
quem diga que Edgar Bueno
só queria holofote. Há quem
aposte que ele jogou a toalha
porque viu que a disputa
seria muito difícil. E tem
ainda aqueles que acreditam
que ele queria mesmo era
tumultuar. Seja lá qual foi
sua intenção, fato é que o
ex-prefeito atraiu mais atenção
nesses últimos dois dias do
que se tivesse seguido o plano
esperado, e fica como a grande
incógnita até o fim do dia.
Vai ou não vai?

Pressão

Ontem, as negociações eram
coordenadas pelo dirigente
estadual do Pros, Alisson
Wandscheer, que veio a
Cascavel encaminhar as
discussões para a convenção
de hoje. A quem conseguiu
alcançá-lo, Edgar disse
que tem recebido pressão
de eleitores pedindo sua
permanência na disputa. De
certo, o ex-prefeito tem o
PSDB, que é comandado pelo
filho André Bueno, e tenta
atrair ao menos mais uma

sigla para engrossar o caldo.
Quem sabe?!

Curiosidade

Se decidir peitar o pleito deste
ano, esta será a sexta vez
que Edgar Bueno disputa a
Prefeitura de Cascavel. Ele
perdeu a primeira para Salazar
Barreiros, ganhou a segunda
contra Tiago de Amorim
Novaes, perdeu a terceira para
Lísias Tomé, então ganhou
duas seguidas.

Na Câmara

Após ser sondado para ser vice
de Marcio Pacheco, o vereador
Fernando Hallberg disse que
vai manter o plano e concorrer
à reeleição. Ferrenho opositor
ao prefeito Paranhos, Hallberg
ganhou visibilidade por seus
questionamentos enfáticos
pelas redes sociais e suas
denúncias encaminhadas à
Justiça e ao TCE.

Espaço do PP

O deputado federal Ricardo
Barros esteve em Cascavel
esta semana articulando a
candidatura do Progressista à
prefeitura. Sua estratégia de
lançar Inês de Paula ainda pode
trazer grandes surpresas.

15 de novembro

Vale lembrar que, neste ano, as eleições serão dia 15 de
novembro e, se a briga for para segundo turno, os eleitores
voltam às urnas dia 29 de novembro.
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Alunos da Clínica Escola iniciam contato
presencial com os novos professores

Na manhã dessa terça-feira
(15), os alunos da Clínica Escola
do Transtorno do Espectro Autista
- Cetea Juditha Paludo Zanuzzo iniciaram o contato presencial com os
novos professores e com o espaço,
que, para eles, é novo.
Para manter as condições sanitárias seguras, um cronograma foi
montado para que, no momento da
retirada das atividades remotas, os
alunos possam ter um tempo com
a equipe pedagógica, como forma
de adaptação.
Segundo o diretor da Escola, Josnaldo Lima Teixeira, a aproximação
dos alunos com a equipe é fundamental para que o aluno já esteja
familiarizado com a escola e com a
equipe no momento em que forem
retomadas as atividades presenciais, além de ser uma forma de
os profissionais conhecerem as
par ticularidades de cada aluno
para a elaboração das atividades
remotas. “Os alunos estão vindo
de diversas escolas municipais
e, após esse primeiro contato, a
gente vai conseguir especificar quais
atividades vão focar no desenvolvimento de cada criança”, conta.
ESTRUTURA
A Clínica Escola conta com 30
alunos matriculados e uma perspectiva de ampliar o atendimento para

VICTOR é um exemplo de superação: aos cinco
anos, ele já lê fluentemente

FOTOS: SECOM

até 140 alunos no próximo ano.
Além da promoção da escolarização do aluno com transtorno espectro autista, família e aluno também
recebem todo o suporte clínico e
terapêutico, com atendimento nas
áreas médica, psicológica, fonoaudiológica, fisioterapêutica, terapia
ocupacional, nutricional, assistencial e musicoterapia.
Para as famílias que já vivem
essa nova realidade, o sentimento
é de satisfação, como é o caso da
Josiane Fossato, mãe do Victor, de
5 anos, o primeiro aluno a ter o
atendimento presencial ontem.
Ela afirma que se sente bastante tranquila de ver o carinho
com que foi recebida com o filho e
espera colher bons resultados do
atendimento mais personalizado
às particularidades de cada aluno
autista. “O Victor agora tem um
atendimento especializado, tem
uma professora que o entende
e que consegue fazer um atendimento mais individualizado, porque, até então, a gente sempre
teve muita dificuldade em função
de muita troca de professores,
readequações e na adaptação das
atividades para as especificidades

dele. A gente sabe que agora ele
vai ter esse olhar diferenciado”.
SUPERAÇÃO
Victor, por sinal, é um exemplo
de que o atendimento pedagógico
focado na superação das dificuldades e na descoberta de potencialidades do aluno autista é algo fundamental. Com apenas cinco anos,
o garoto já lê fluentemente e tem
um vasto vocabulário em inglês,
porém, ele tem algumas limitações
no aprendizado e a mãe relata que
ansiava por um atendimento mais
individualizado, de forma que as
limitações do filho fossem entendidas e trabalhadas.
O diretor Josnaldo lembra que
esse é o objetivo da Clínica Escola
do Transtorno do Espectro Autista
- Cetea Juditha Paludo Zanuzzo,
assim como é o objetivo de toda
a equipe pedagógica da unidade.
“É necessário um olhar diferenciado ao autista como um todo
e, na Clínica Escola, as crianças
têm acesso a um direcionamento
para superarem suas dificuldades
e alcançarem um desenvolvimento
pleno, que é o que nós almejamos
para todas as crianças”, completa.
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Agência do Trabalhador vai às
ruas encontrar desempregados

Com 628 vagas de emprego
disponíveis e a baixa procura de
interessados em trabalhar, funcionários da Agência do Trabalhador
de Cascavel decidiram fazer uma
força-tarefa e entregar panfletos
sobre as oportunidades em frente
às agências da Caixa Econômica
Federal, onde diariamente há

bastante concentração de pessoas
por conta do auxílio emergencial.
Muitos desempregados não
sabiam das vagas e conseguiram
se realocar no mercado de trabalho.
A maioria das vagas é para
soldador, auxiliar de produção,
mecânico, contabilista, vendedor, zelador, motorista de

caminhão, marceneiro, além de
outras opções.
Para se candidatar a uma
das opor tunidades de emprego,
basta comparecer à Agência do
Trabalhador, na Rua Paraná,
per to da Havan na região central, com documentos pessoais
e a Car teira de Trabalho.

Obras do Complexo de Saúde Tio Zaca em ritmo acelerado
O novo Complexo de Saúde
Tio Zaca vem ganhando a cada dia
mais forma para o atendimento aos
pacientes do Bairro Santa Cruz e
demais bairros da região oeste de
Cascavel.
Com 50,9% das obras concluídas, a unidade receberá investimentos na ordem de R$ 2.489.478,32.
A estrutura (unidade + academia) abriga um espaço total de 817
metros quadrados.
O local abrigará uma academia da
saúde com área de vivência, estacionamento e paisagismo. A unidade de
saúde poderá comportar quatro equipes de saúde da família, proporcionando ambientes adequados e acessíveis à população e aos servidores.
A estrutura terá ampla recepção,
pré-consulta, sala de vacina, farmácia, quar to de cur ta duração, três
consultórios odontológicos com a

capacidade total de quatro cadeiras
odontológicas, escovário, sala de
curativos/suturas e coleta de material, sala de aplicação de medicamentos, sala de Assistência Social,
sala de inalação, coletiva.
Além disso, haverá cinco consultórios, sala de reunião e educação em saúde, sala para os

agentes comunitários em saúde,
sala da administração, vestiários
masculino e feminino com sanitários, copa, DML, sala de limpeza
e desinfecção, sala de armazenamento e estocagem de material
esterilizado, almoxarifado, rouparia, área técnica, sanitários masculino, feminino e família.

Academia da Saúde

O Complexo de Saúde Tio Zaca contará ainda com uma academia da saúde do
governo federal. O programa Academia da Saúde é uma estratégia de promoção
e produção do cuidado com a saúde, a partir da implantação de espaços públicos. Conhecidos como polos do Programa Academia da Saúde, eles contam com
infraestrutura apropriada, equipamentos e profissionais qualificados.
No complexo, a academia da saúde receberá dez equipamentos para exercícios,
uma pista de caminhada ao longo do terreno que será impactado pela obra, paisagismo e uma área de vivência composta por: sala de vivência interna, sanitários
masculinos e femininos, sala de orientação, copa, DML e depósito.
O mobiliário do complexo Tio Zaca está em elaboração do processo licitatório
pela Divisão de Gestão de Insumos da Secretaria Municipal de Saúde.
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Dengue começa a avançar
perigosamente em Cascavel
Após a pior epidemia de dengue
da história do Paraná, o novo ciclo
epidemiológico começa bastante
preocupante. Em Cascavel, mais de
7,8 mil pessoas contraíram a doença
no último período, encerrado em julho
deste ano, das quais sete morreram.
Em todo o Estado, foram registrados
227.724 casos e 177 mortes.
Neste novo ciclo epidemiológico,
em 51 dias, já foram registrados
28 confirmações da doença, em
um período que deveria ser extremamente baixo, já que a dengue
é uma doença típica de períodos
quentes e chuvosos.
O Bairro Neva é o que mais tem
casos até agora, com quatro pessoas
contaminadas pelo mosquito Aedes
aegypti. Depois aparecem Brazmadeira, Morumbi, Periollo, o Loteamento
Riviera e o Distrito de Juvinópolis, com
dois casos cada um.
Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi,
os cascavelenses precisam adotar
medidas para eliminar os criadouros

do mosquito: “Apesar de estarmos
vivendo uma pandemia, não podemos nos esquecer da dengue. Não
podemos nos acostumar com esse
alto número de casos, muito menos
com óbito. Há uma grande preocupação da Vigilância em Saúde, pois,
nesse momento pandêmico, as visitas [dos agentes de endemias] nem
sempre acontecem como gostaríamos. Mais do que nunca precisamos da colaboração da população.
Os agentes de endemias não estão
fazendo inspeções dentro do domicílio, só na parte peridomiciliar [quintal] e, quando tem morador do grupo
de risco, os agentes ficam somente
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Denúncias podem ser feitas pelo
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COMO AJUDAR
Não deixe acumular água parada,
até mesmo água suja.
Dentre os locais que precisam ser
vistoriados pela população estão:
edícula, tonéis com captação de
água da chuva, aquários sem bomba
de oxigenação, pratos de vasos de
plantas, bandejas das geladeiras,
bebedouro de animais, tanque de
roupas que ficam com água empossada no fundo, coletor de água da
saída do ar-condicionado, lixeiro sem
tampa e sem furo embaixo, piscinas
de plástico, cisternas, caixas de gorduras e plantas aquáticas, pequenos
objetos nos quintais; como tampas
de garrafas, copos plásticos e brinquedos infantis. A destinação de
pneus também é outro problema. A
recomendação é deixá-los em uma
área coberta ou então encaminhar
para uma borracharia que se responsabilize. Até mesmo gotículas de
água numa tampinha de plástico já
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Cascavel Caridoso seleciona famílias acolhedoras
O Cascavel Caridoso está à
procura de novas famílias voluntárias para acolher idosos ou
pessoas com deficiência. O programa, criado em maio deste ano
no Município, segue os mesmos
moldes que o Família Acolhedora,
a diferença é que o acolhimento é
de adultos em situação de vulnerabilidade social, que não tenham
família ou estejam com os vínculos familiares rompidos.
Os voluntários, além de estarem
prestando um serviço à sociedade,
também recebem um benefício
mensal, que varia de R$ 1.134 a
R$ 1,5 mil. No entanto, o objetivo do

programa não é criar uma espécie de
vínculo empregatício, mas uma rede
de acolhimento. “Precisamos trazer
famílias interessadas realmente
em se tornar famílias acolhedoras.
O nosso objetivo é atrair pessoas
com esse perfil de voluntariado para
fazer esse acolhimento”, explica a
gerente de Proteção Especial da
Secretaria de Assistência Social, a
psicóloga Maira Cabreira.
Para ser acolhedora, a família
precisa passar por um processo
de cadastramento na Seaso. Até
agora, cinco famílias já realizam
esse acolhimento em Cascavel,
sendo quatro cuidando de idosos e

uma de uma pessoa com deficiência.
COMO FAZER
As famílias interessadas em participar do Cascavel Caridoso podem
ligar para o Programa Família Acolhedora para Adultos, no telefone
(45) 99133-3396.
Os voluntários precisam residir em Cascavel há no mínimo 24
meses e ter condições de receber
os acolhidos com dignidade, assegurando a manutenção dos direitos
básicos, oferecendo meios necessários à saúde, alimentação e convívio
social com acompanhamento direto
da equipe técnica do programa.
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Pandemia faz produtos sumirem das prateleiras
Se você precisou comprar tintura
para o cabelo ou mesmo matéria-prima para fazer seu artesanato e não
encontrou nas prateleiras, saiba que
esse é mais um dos reflexos da pandemia do novo coronavírus.
Diversos produtos considerados
não essenciais sumiram do mercado. O motivo é a diminuição da mão
de obra nas indústrias, os gastos
com a distribuição dos produtos e,
até, mais cautela dos empresários
na reposição dos estoques.
Em tempos de crise e risco de
quarentena, muitos comerciantes
optaram por disponibilizar nas gôndolas produtos que apresentam
mais demanda nesse período, limitando as opções para o consumidor.
As lojas de cosméticos, por
exemplo, estão com poucas opções de produtos de higiene, perfumaria e beleza e direcionaram a
reposição do estoque para artigos
comprados por profissionais. “Estamos fazendo promoções com o
que temos há algum tempo. Evitamos fazer pedidos de maquiagens,
esmaltes, acessórios e trabalhamos com o que temos. O que mais
estamos repondo são produtos
para os salões, como água oxigenada, removedor de esmalte, cremes e algumas tinturas de determinadas marcas”, lista a gerente
de uma loja no Centro de Cascavel.
Até na sorveteria em que Ivanete de Lima trabalha há dois anos,
também no Centro, as opções estão reduzidas. “De maio para cá,
diminuímos a frequência dos pedidos para a distribuidora, o número
de potes e de caixas de sorvetes,
Mesmo assim, ainda escolhemos

n Reportagem: Patrícia Cabral
Fotos: Divulgação

os sabores mais tradicionais e
com mais saída”, comenta.
Em outros casos, é preciso ter
paciência. Uma das maiores lojas
de equipamentos para o setor de
fisioterapia, reabilitação, estética e fitness teve que aumentar o
prazo de entrega para o cliente.
“Grande parte dos produtos que
trabalhamos é terceirizada. Alguns

Prejuízo com cardápio e garrafas vazias

deles estamos comercializando
com prazo mais longo de entrega.
Continuamos fazendo pedido para
as empresas fornecedoras, mas
agendando a entrega para o cliente para daqui a 60 dias porque
faltou matéria-prima para a finalização dos equipamentos”, conta
a responsável pelo departamento
de vendas Graziela Rottava.

Um dos segmentos mais atingidos pelas medidas adotadas para conter
a pandemia, o setor alimentício também não ficou fora dessa. O empresário Gilberto Martignoni tem sentido a mudança forçada nos bares e nos
restaurantes que administra na cidade. “Com relação à comida, apesar
do aumento no valor dos produtos, não repassamos essa diferença para
o consumidor. Isso aconteceu com o queijo, com a picanha... Não precisamos tirar nenhum prato dos nossos cardápios. O que acontece é que muitas vezes é melhor não ter no restaurante do que oferecer e não conseguir
obter o mínimo de lucro necessário com a venda”.
Outro ponto importante é a quantidade dos produtos comprados. “O
que tem acontecido de maneira frequente também é fazermos os pedidos, principalmente para os frigoríficos, e eles entregarem só metade do
que solicitamos”, acrescenta Martignoni.
Nos bares, a falta de algumas bebidas está sendo frequente: “Em todos
os nossos bares, bebidas como cerveja estão terminando antes de o local
fechar. Destilados como vodka e whisky estão em falta porque determinadas marcas, especialmente as mais famosas e procuradas pelos clientes,
não estão sendo encontradas em atacados e distribuidoras”, conta.

Sem matéria-prima

E como fica a situação de quem precisa dos
produtos para sobreviver? Mariângela Gomes
produz peças de crochê. A clientela é grande e os
pedidos são muitos. Os produtos que ela faz sob
encomenda vão desde capas de almofadas, tapetes, porta-copos a roupas. O grande problema é
encontrar matéria-prima para produzir. “Fitas e
linhas ainda consigo encontrar com mais facilidade, mas meu grande problema é o barbante. Está
em falta desde o mais tradicional até os coloridos,
e isso atrapalha muito a minha renda. Quando
encontro o que preciso, estão bem mais caros”.

Sem material e obra parada

A procura por materiais de construção cresceu 54% nos últimos meses, de
acordo com pesquisa da FGV (Fundação Getulio Vargas), com destaque para
produtos como cimento, cal e areia e material elétrico.
A situação também foi registrada na região oeste do Paraná.
Isso aconteceu por dois motivos, segundo o presidente da Associação dos
Comerciantes de Material de Construção do Oeste, Silvino Bigolin. “Uma delas
é o aumento da exportação. As indústrias estão exportando muito mais por
causa do dólar alto, e acaba sendo mais rentável, vantajoso, especialmente com
relação a materiais como aço, ferro, PVC, cerâmica”.
A outra razão é que as pessoas resolveram investir mais em imóveis. “A única
opção boa de investimento neste momento é o imóvel. Quem tem dinheiro
aplicado não consegue obter rendimento e decide construir, reformar, ampliar
casas, empresas, apartamentos...”
Segundo ele, a perspectiva de melhora entre a procura e a oferta deve normalizar apenas daqui a alguns meses. “A expectativa de prazo para a acomodação dessa
situação é de 90 dias. Antes do fim do ano é um pouco difícil de isso acontecer”.

Sem produto, sem cliente

Nem o consumidor mais fiel resiste à falta do item que
busca. Para o empresário do setor de marketing Eduardo
Serralheiro, se falta produto nas gôndolas, o comerciante
pode ficar sem o cliente. “Independente se ele compra há
anos no mesmo lugar, tenha cartão fidelidade ou outros
benefícios, caso não encontre o que precisa, certamente vai
buscar no concorrente”, alerta.
Ou seja, se o comerciante deixa de oferecer um produto,
ele corre o risco de perder a clientela. “Custe o que custar, o
produto não pode faltar. Essa é uma frase que retrata bem
essa situação. Independente do motivo, seja pelo alto custo,
pela falta nas distribuidoras ou pelo atraso na entrega dos
pedidos pelos atacadistas, o reflexo é automático e pode ser
bem negativo. Muitas lojas oferecem algo similar, genérico, outro sabor, outro tamanho, outra marca que até pode
ser aceito pelo cliente. São alternativas, mas nem sempre
eficientes”, completa.
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O Teatro Municipal Sefrin Filho,
em Cascavel, volta a abrir as portas ao
público na próxima terça-feira, dia 22, às
19h, com o filme O Monte Carmel, escrito
por Cesar Pilatti e Mário Lemanski (in
memorian) e dirigido por Cesar Pilatti e
Marcos Ferreira. O espaço estava fechado
desde março devido à pandemia do novo
coronavírus. Desde então, houve apenas
um evento com dez convidados.
A obra lançada há 20 anos volta às
telas relembrando a perseverança dos
cineastas.
O filme mostra a vida de Gustavo Orbe
(Marco Duboc), um jovem rico que anseia
outros valores. Seu pai, antes de morrer,
pede que ele vá em busca do Monte Carmel e Gustavo sai à procura dos pedaços
perdidos de sua infância.
Quando chega ao vilarejo Monte Carmel, ele conhece pessoas muito especiais.
Uma delas é o patriarca do lugar, Vô Carmel (Luthero de Almeida), um senhor de
bondade singular.
Para os moradores locais, a família é
preciosa. A vila é encantadora e repleta
de paisagens rústicas e com muitos mistérios. As terras férteis fazem brotar em

ASSESSORIA

Teatro Municipal “reabre”
com filme cascavelense

abundância os belos parreirais de uva. Esse
lugar mágico ilumina o coração de Gustavo.
O evento será para um público de 150
convidados, mas Cesar Pilatti espera que, tão
logo a pandemia acabe, possa apresentar o
filme para todos os que quiserem assisti-lo.
O Monte Carmel tem trilha sonora
de Cleverson Ulliana, do Rio de

Janeiro, gravada no Teatro Municipal
de Toledo em 2010 e executada pela
maestrina da Orquestra Sinfônica de
Cascavel, Giordana Lube.
Três anos depois, o filme foi selecionado para participar do maior evento de
jovens do planeta World Youth Day (Jornada Mundial da Juventude).

Exposição Mãos que Criam segue até dia 21
RAFAEL MARCANTE/ DEPEN

A exposição das telas pintadas no projeto Mãos que Criam,
da PEC (Penitenciária Estadual de
Cascavel), segue até a próxima
segunda-feira (21) no hall da Prefeitura de Cascavel.
O projeto é desenvolvido
na PEC com objetivo intermediar o processo de ressocialização dos privados de liberdade por meio de atividades
que proporcionam o resgate e
o desenvolvimento de habilidades artísticas. Ao todo, 22
obras estão em exposição.
É realizado desde 2019 por
meio da parceria da PEC/Depen-PR (Departamento Penitenciário do Paraná) com o Conselho
da Comunidade de Cascavel e
o Ceebja (Centro Estadual de

Educação Básica de Jovens Adultos) Wilson Antônio Neduziak.
Os internos dispõem de
estrutura básica para a atividade. Eles contam com um
preso monitor com formação
profissional e competência para
orientar os demais implantados
na atividade.
No decorrer da organização
e da produção da exposição, as
artistas consagradas de Cascavel
Marines Dall Pozzo Pilonetto,
Nani Nogara, NRabelo e Sirlei
Salvadori doaram materiais de
pintura, como cavaletes, pincéis,
tintas, telas e outros.
Para resguardar a integridade
dos internos, os nomes dos artistas não serão expostos e as telas
são assinadas com pseudônimos.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Não use toda a sua energia nas coisas que não importam.
Saía da rotina e verá que os problemas são mais simples de
resolver do que você imagina. Acredite na sua capacidade e
quem sabe um amor pode surgir.

Touro 21/04 a 20/05

Aproveite essa sensação de liberdade e evite tomar grandes decisões hoje. Você tem uma sensação de serenidade
e calma e isso lhe permitirá recarregar as baterias. Tenha
cautela com as amizades e tire um tempo só para curtir.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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(?)-commerce: a
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Ministro
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(2019)
O excesso
de álcool
para o
fígado

© Revistas COQUETEL

Transtorno de ansiedade que
causa intenso medo da morte
Acessório essencial Sim, em
francês
a excursionistas

Canal
Fogo de
que liga artifício
a Europa usado
à Ásia como arma

Ponto (?),
tema de
manuais
eróticos

(?) Cid,
herói da
Espanha
medieval

"Universidade", em
UFRJ

Escuta
(a música)
"Internet",
em IE

Aparar
(os galhos
de uma
planta)

Na hora
(?): no
momento
preciso

Planta
usada
como
vermífugo

Gêmeos 21/05 a 20/06

Não se deixe absorver em preocupações que são, por definição, de natureza secundária. Você não tem confiança em
seus recursos próprios porque está se sentindo cansado e
tem uma lacuna a preencher.

Câncer 21/06 a 21/07

O bom humor faz com que você seja simpático com as pessoas ao seu redor. Você sabe como propagar essa simpatia.
Você estará em busca de sua melhor forma. Não tente resolver todos os desafios de uma só vez. Pense sobre sua dieta.

Arrebatamento
repentino
Também,
na internet
(?) geográficas: são
dadas pela
latitude e
longitude

"(?) Secas",
obra de
Graciliano
Ramos

(?) Santana, cantor de "Rebolation"

Acessório
da moda
francesa
Sujeito a
rejeição
Raio
(símbolo)

(?) Kudrow,
a Phoebe
de
"Friends"

Leão 22/07 a 22/08

Sua capacidade de se adaptar às mudanças será destacada.
Seria bom permanecer aberto às diferentes opções que se
apresentam para você. Suas emoções reprimidas irão afetar
a sua digestão, certifique-se de evitar alimentos picantes.

Tempero
de curas
Convencer;
induzir

Anaïs Nin, escritora
francesa feminista

(?) hoc:
para esta
finalidade
(latim)

Lady
(?): a
Princesa
de Gales

Desonesta; ilegítima

Virgem 23/08 a 22/09

Você precisa ficar longe de sua rotina. Faça isso antes de se
sentir completamente saturado. Uma sensação de bem-estar
interior permite-lhe colocar boas ideias em perspectiva e a
atmosfera calma lhe dará força.

Libra 23/09 a 22/10

A intervenção de um colega irá ajudá-lo a terminar um projeto em andamento que está provando ser pesado. Você vai
melhorar a sua forma deixando o passado para trás. Supere
os problemas do coração e verá que tudo vai se encaminhar.

Escorpião 23/10 a 21/11
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 e procure melhorar o profissional.

Região
produtora
de soja
(BR)
"Orquestra",
em OSB
Sufocar;
esganar

Observação
(abrev.)
Atua na
preservação das
tartarugas
marinhas
no Brasil

(?) de segurança:
auxilia o usuário que
esqueceu Terra natal
a senha
(fig.)

Tecla de
tradução
em TVs

(?)-Flu,
clássico
do futebol
carioca

(?) de ouro,
bola do
quadribol
(Lit.)

Waza-(?),
golpe do
judô

Monitora
ocorrências
no tráfego
(sigla)

Luciana
Mello,
cantora
paulista

(?) Meireles,
professora
e poeta
brasileira

Sagitário 22/11 a 22/12
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Peixes 20/02 a 20/03

Ideias fixas permitirão que você evite muito naturalmente fazer
muitas coisas ao mesmo tempo. Você está chegando perto
de seus objetivos. Se sente cansado e precisa escapar, mude
de ares e fuja da rotina.

Solução
RO

Aquário 21/01 a 19/02

É melhor resolver a sua papelada o mais rápido possível.
Você não está equilibrando a ação e o descanso. Dê uma
olhada em seus hábitos e encontre harmonia em sua rotina.
Uma pessoa especial pode surgir no seu circulo de amizades.

69

P

Capricórnio 22/12 a 20/01

Você terá 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. Não se sinta culpado por isso.

BANCO

2/ad. 3/ari — oui. 4/lisa — pomo. 7/espúria. 8/oponível. 16/erva-de-santa-maria.

Ter a razão não é a coisa mais importante. Tire tempo para
pensar antes de falar. Tenha cuidado para não ser intransigente só porque quer mudar as coisas mais rapidamente.
Você está gastando as suas reservas de energia e precisa
tirar um tempo para recarregar.
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PC desmantela grupo que furtava
caminhões e recupera peças

A Polícia Civil, por meio dos
Grupos de Diligências Especiais
de Cascavel e Laranjeiras do Sul,
constatou a existência de uma
associação criminosa que pratica
furtos de camionetes e caminhões.
O grupo criminoso, compostos por
integrantes de Laranjeiras do Sul e
Cascavel, furtavam caminhões nas
regiões oeste e sudoeste e depois
encaminham os veículos para desmanche e comercialização das
peças em Cascavel.
Na segunda-feira (14), os policiais civis realizaram fiscalização

em algumas mecânicas de caminhões em Cascavel. Em uma
delas, no Bairro Jardim Presidente,
foram encontrados uma cabine e
um motor, retirados de um caminhão que havia sido fur tado na
cidade de Francisco Beltrão, no
sudoeste. O proprietário da oficina foi autuado em flagrante pelo
crime de receptação qualificada.
Já nessa terça-feira (15), mais
uma oficina, dessa vez na região
nor te da cidade, foi visitada e,
no local, foi localizado um equipamento munke, que era de um

caminhão também fur tado em
Francisco Beltrão. O proprietário da
oficina foi conduzido para prestar
esclarecimentos.
Os materiais recuperados nos
dois dias foram avaliados em cerca
de R$ 100 mil e foram restituídos
aos proprietários. As investigações
terão continuidade.

Incineração

DENARC

DH pede ajuda da população sobre duplo homicídio

A Delegacia de Homicídios continua investigando o duplo homicídio registrado
no último fim de semana no Bairro Cataratas, em Cascavel. O crime aconteceu na
madrugada de sábado (12). Ezequiel da Silva Barboza, de 23 anos, estava de moto
com o cunhado Rogério Valdecir Prates, de 32 anos, na Rua Estanislau Chervinski,
no Bairro Cataratas, quando foram atingidos por vários disparos. Os tiros foram
disparados por ocupantes de outra moto. As vítimas morreram ainda no local.
A DH disse já ter uma linha de investigação sobre o caso e pede que a população
auxilie com denúncias, que podem ser feitas de maneira anônima, pelo telefone
197, ou pelo telefone de plantão da Delegacia de Homicídios, (45) 9-9909-3842.

Após denúncia, homens são
presos com drogas e munição
A equipe do Setor Antidrogas da
Polícia Civil de Cascavel prendeu dois
homens, um por tráfico de drogas e
por te de munição e outro por uso
de drogas, na região do Bairro Santa
Cruz, zona oeste da cidade.
Após receber informações de
registro tráfico em uma casa na Rua
Carajás, a equipe iniciou o monitoramento e flagrou a intensa movimentação de usuários de drogas.
Em abordagem a um homem de 32
anos, que havia saído do imóvel, foi
encontrada uma pequena porção de
crack, a qual teria adquirido por R$ 5.
Na sequência, os policiais civis
fizeram a abordagem à residência,
localizando o morador, de 31 anos,
que estaria vendendo o entorpecente. No interior do imóvel foram

encontradas duas porções maiores
da droga que pesaram 18,6 gramas,
que, segundo os investigadores,
renderiam mais de 100 porções
para venda, além de R$ 1.516 em
notas diversas, mais balança de
precisão e dois aparelhos celulares.
No interior do veículo do homem
foram encontradas nove munições
intactas de calibre 12.
Foi dado voz de prisão em flagrante ao indivíduo, sendo encaminhado até a 15ª SDP. O homem já
possui passagens por tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça
na Cadeia Pública do Depen.
Já o homem de 32 anos, apontado como usuário de drogas, assinou termo circunstanciado por uso
de drogas e foi liberado.

Cerca de 3 mil quilos de drogas foram
incineradas ontem (15) pelo Núcleo da
Denarc (Divisão Estadual e Narcóticos)
de Cascavel. As drogas são resultado de
20 apreensões realizadas pelo núcleo de
Cascavel somente nos meses de junho,
julho e agosto de 2020.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02
30
01
05
24
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FC Cascavel estreia em casa na Série D do Brasileirão
ASSESSORIA

Equipe reforçada

Depois de reforçar a equipe
para a Série D com a contratação
de seis atletas, a novidade da semana foi a chegada do lateral-direito Raul Cardoso, de 23 anos.
O cascavelense jogou no Grêmio, no Corinthians, no Figueirense, na seleção brasileira de base
e estava no Bangu do Rio de Janeiro. “É o sentimento de voltar
para casa. Minha família toda é
de Cascavel. Até dois meses atrás
eu era um torcedor do FC Cascavel
que acompanhava de longe. Agora, vou poder defender a camisa
aurinegra. Estou muito feliz. Quero ajudar a equipe na disputa do
Brasileiro e na busca pelo acesso
que é o nosso objetivo”, comenta
o jogador.

Além da CBF TV, a plataforma
Mycujoo possui os direitos de transmissão dos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. O aplicativo está
disponível para download no Android,
no IOS e pelo link https://mycujoo.tv/
pt-br/view/event/103752.

Fórmula de disputa

RAUL Cardoso “volta pra casa” e reforça a serpente
aurinegra

A Série D deste ano conta com
a participação de 68 equipes. A segunda fase, as oitavas, as quartas,
a semifinal e a final serão disputadas no sistema mata-mata, em
partidas de ida e volta.
Os quatro times classificados
para as semifinais garantem o acesso para o Campeonato Brasileiro da
Série C em 2021.

Porco preparado

REFORÇADO e UNIDO, time está pronto para seu maior desafio

Está chegando a hora. O FC
Cascavel entra em campo pela
primeira vez na Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo
(20), às 16h.
O momento histórico para o
clube aurinegro será em casa,
no Estádio Olímpico Regional,
em Cascavel, embora ainda sem
torcida. O primeiro adversário é a
Cabofriense, do Rio de Janeiro,
pelo Grupo A7.
Os treinamentos para a disputa da Série D tiveram início em
agosto deste ano, quando o time

ONDE ASSISTIR

já vinha de uma boa campanha
no Campeonato Paranaense e renovou parte do elenco, apostando
no entrosamento de jogadores que
já vestiam a camisa da equipe em
outras temporadas.

ASSESSORIA

O Toledo Esporte Clube
também representa a região
oeste do Paraná na competição
nacional, mas a estreia do Porco
será fora de casa, contra a Portuguesa Carioca. O time conta
com o comando do técnico
Davi Lima. O jogo também é
válido pelo Grupo A7. Será
no Estádio Luso Brasileiro,
no Rio de Janeiro, neste
sábado (19), às 15h. No
mesmo dia, às 15h30, outro
paranaense estreia na Série D:
o Nacional de Rolândia joga
contra a Ferroviária.

O último “teste” foi um amistoso contra Toledo, rival na Série
D e que está no mesmo grupo.
A equipe comandada pelo técnico Marcelo Caranhato ganhou o
jogo-treino por 3 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS DO FCC COM HORÁRIO DEFINIDOS
1ª rodada - 22/9 - 16h
FCC X Cabofriense
2ª rodada - 25/9 - 15h
Bangu X FCC
3ª rodada - 30/9 - 15h
Ferroviária X FCC
4ª rodada - 3/10 - 15h
FCC X Mirassol
5ª rodada - 10/10 - 16h
FCC X Toledo
6ª rodada - 14/10 - 16h
Nacional X FCC
7ª rodada - 17/10 - 16h
FCC X Portuguesa

FUTEBOL CLUBE CASCAVEL - ELENCO SÉRIE D 2020
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Pela primeira vez desde o início
da pandemia, o Cascavel Futsal vai
jogar em casa. Após quatro rodadas atuando longe dos seus domínios pela Liga Nacional de Futsal,
chegou a hora de ser novamente o
anfitrião. O time comandado pelo
técnico Cassiano Klein recebe o
Blumenau, no Ginásio da Neva, às
20h30. A partida ainda não poderá
contar com a torcida.
Com relação ao elenco que a
comissão técnica terá à disposição
para o compromisso, duas dúvidas:
o fixo Biel e o ala Gabriel Gurgel,
que realizam tratamentos no departamento médico e ainda não sabem
se terão condições de jogo.
O Cascavel é o quarto colocado
do Grupo B com seis pontos conquistados em quatro jogos disputados pela Liga Nacional. Conquistou duas vitórias e sofreu duas
derrotas. Já o Blumenau jogou
duas vezes (venceu uma e perdeu
outra), garantiu três pontos e está
na sexta posição na tabela.
NO SUDOESTE
Outro time paranaense que

CASCAVEL FUTSAL ASSESSORIA

Cascavel joga em casa pela Liga

EQUIPE volta para casa após longo giro fora
entra em quadra pela LNF hoje é
o Marreco. No Ginásio Arrudão,
a partir das 18h, a equipe beltronense joga contra o Joinville.
ONDE ASSISTIR
O torcedor vai poder acompanhar a partida pela LNF TV. Para
fazer a assinatura, é preciso
acessar o site https://ligafutsal.
com.br, clicar no banner “amigos
da LNF” e fazer a adesão.

Hoje tem Libertadores
Mais três times brasileiros
entram em campo hoje, na retomada da Libertadores da América.
Em Santiago do Chile, o Grêmio
enfrenta o Universidad Catolica às
21h30, no Estádio San Carlos de
Apoquindo. O tricolor gaúcho está
na segunda colocação do Grupo E.
Sua última partida pela competição
foi em 12 de março, diante do Inter,
na Arena, no empate sem gols.
Por falar em Inter, o colorado
recebe, no Beira Rio, às 19h15, o
América de Cali. Um dos maiores
desafios do técnico Eduardo Coudet será escalar a equipe: Guerrero
está lesionado e só volta em 2021,
Bruno Fuchs foi vendido e Victor

Cuesta, Edenilson e Marcos Guilherme cumprem suspensão. Além
disso, ele não conta com Moisés,
Musto e Praxedes, que poderiam
ser alternativas.
E, na altitude de La Paz, o Palmeiras joga contra o Bolivar às 21h30. O
Verdão lidera o Grupo B da primeira
fase da Libertadores com seis pontos e duas vitórias em duas partidas (sobre o Tigre-ARG, na Argentina,
por 2 a 0, e sobre o Guaraní-PAR, no
Allianz Parque, por 3 a 1).
A classificação da chave tem
o Guaraní-PAR em segundo lugar
(com três pontos), o Bolívar-BOL em
terceiro (três pontos) e o Tigre-ARG
em quarto (zero).

Próximos compromissos

Depois de encarar o Blumenau, o
Cascavel volta à quadra sábado (19), às
13h15, para enfrentar o Atlântico de
Erechim pela Liga Nacional, novamente
no Ginásio da Neva. Na terça-feira (22), no
Ginásio da Neva, recebe o Ampére pelo
Campeonato Paranaense, às 19h30.

JOGAM HOJE
21h30

BRASILEIRÃO
Corinthians x Bahia

19h
21h30
21h30

COPA DO BRASIL
Ponte Preta x América-MG
Fluminense x Atlético-GO
Brusque x Ceará

19h15
19h15
19h15
21h30
21h30
21h30
16h
14h

SÉRIE B
CSA x Cuiabá
LIBERTADORES
Est. Mérida x Alianza Lima
Internacional x América Cali
Univ. Católica x Grêmio
Ind. Medellin x Caracas
Bolivar x Palmeiras
FRANCÊS
PSG x Metz
AMISTOSO
Barcelona x Girona

Depois de ler este jornal,
não jogue-o fora!
Passe-o adiante,
compartilhe boas notícias
e cuide do meio ambiente.

