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 O prefeito Leonaldo Paranhos conseguiu autorização do ministro da Saúde para usar o 
estoque de vacinas para segunda dose na aplicação imediata em idosos que ainda não 

receberam a primeira dose. A medida acelera o plano de vacinação e vai garantir ao 
Município concluir o cronograma desta semana, que prevê chegar a pessoas com mais 

de 65 anos até sábado. l Pág. 5
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Cascavel usa segundas doses e
avança na vacinação de idosos

Clássico do Veneno
O Estádio Olímpico será palco do Clássico do Veneno, duelo entre FC Cascavel 

e CCR, válido pela quinta rodada do Paranaense. O jogo será nesta quinta, 
às 16h. O FC segue isolado na liderança do campeonato. l Pág. 14
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 Diretora-adjunta da OMS 
(Organização Mundial da Saúde), 

Mariangela Simão avalia que ainda 
há algum tempo da pandemia 

de covid-19 pela frente e reforça 
que as populações devem estar 
preparadas para os próximos 

meses que se seguem - e também 
para futuros desafios, já que novas 

pandemias não são questão de 
“se”, mas “de quando”.  

Páscoa na pandemia: libertação
A quaresmeira, um tipo de jacatirão que tem esse nome porque flo-

resce na quaresma, está em plena florescência, desta vez para compensar, 
quem sabe, os tempos tão cinzentos que vivemos. Como será a Páscoa, 
com tantas pessoas doentes e outras morrendo? Haverá quaresmeiras 
suficientes para colorir tempos tão escuros? 

Esta Páscoa marca no Brasil o auge da pandemia de covid-19. São 
dias tenebrosos. E o pior é que, na comemoração da Páscoa, haverá 
mais aglomeração, menos cuidados e uma ou duas semanas depois o 
resultado aparece, como sempre: o número de infectados dispara e o 
número de mortes também.

Mas as flores da Páscoa estão aí para nos lembrarmos que a vida 
continua. Para nos lembrarmos de um Menino que nasceu para nos trazer 
esperança e fé e que essa esperança e essa fé é que pode nos dar alento 
para enfrentar o que nos fere. 

A quaresmeira, um dos tipos da família do jacatirão que floresce no 
outono, tem as flores menores do que o jacatirão nativo, que floresce na 
primavera/verão, mas é mais colorido, tem cores mais vivas, mais vibrantes. 

Fico encantado com as manchas vermelhas que as quaresmeiras 
deixam na mata, nos jardins, nas beiras das estradas. Mas não é um 
encantamento comum, é um encantamento mágico, pois meus olhos mío-
pes são atraídos pelas cores das pétalas vermelhas e lilazes, no meio do 
verde, e meu olhar flutua em direção a elas, como se minha alma seguisse 
com ele em direção às cores. E então meus olhos brilham, como faróis, 
e o raio de luz é o canal de ligação com meu coração.

Páscoa é renascimento, renovação, a festa da libertação. Época de 
repensar a vida e renová-la, de refletir sobre o Menino que se tornou 
homem, morreu e ressuscitou, elevando-se ao céu, provando aos homens 
que há uma força divina, maior, regendo nossos destinos.

De maneira que Páscoa é fé em uma força maior que rege nossos 
destinos e é também jacatirão, a flor que anuncia o Natal e enfeita a 
Páscoa, que anuncia a chegada e a elevação do Menino filho de Deus. 
Então vivamos a Páscoa, pois estamos vivendo um renascimento, que 
pode ser a libertação daquilo que nos abate. Que tenhamos cuidado e que 
a vacinação se complete para que nos libertemos do coronavírus, essa 
praga que parou o mundo todo e ceifou a vida de muitos.

Luiz Carlos Amorim - Escritor, editor e revisor, Cadeira 19 da 
Academia Sulbrasileira de Letras

“Vamos sair 
dessa, mas não 

tão cedo”. 

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Boa parte do seu foco vai se voltar para o 
trabalho, só não vale exagerar e acabar se 
sobrecarregando e a saúde também precisa 
de atenção. Os amigos podem “apresentar” 
alguém de maneira virtual.

Um parente pode dar aquela força se está 
procurando trabalho.Invista em um programa 
romântico e caseiro com o par. Quem está só 
pode ter uma recaída com um amor antigo.

Para quem está planejando trocar de emprego 
e encarar uma nova fase profissional, vá em 
frente, só não se esqueça de planejar cada 
passo. Abra o coração para o romance evoluir 
para a próxima etapa.

Terá uma boa notícia com relação a herança. 
Pode se interessar por projeto ambicioso apre-
sentado por um amigo, mas analise tudo com 
calma. Um amor antigo pode ressurgir e agitar 
a vida sentimental. 

No trabalho, vai cair nas graças do chefe, mas 
terá que lidar com um colega chatinho. Man-
tenha o foco porque é a sua hora de brilhar! 
Coisas agitadas na paquera, nem que seja nas 
redes sociais.

Tem tudo para se destacar no trabalho. Mas 
será preciso agir de maneira responsável. 
Há chance de se envolver com alguém à 
distância, mas mantenha apenas no virtual 
até sentir segurança.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3Solução anterior

Pessoas nascidas hoje são lutadoras e perseverantes. Apresentam soluções criativas e 
práticas, fazendo-os conquistar o reconhecimento de seus superiores. São argumen-
tadores, exigentes realistas e perspicazes especialmente na profissão. Reagem bem 
a desafios, mas preferem a segurança e o realismo quando o assunto é financeiro. 

Horóscopo nascido em 31 de março

Há chance de conquistar algo importante 
ou valioso através do trabalho, então, faça 
a sua parte e não perca o foco. A paquera 
pode surpreender se você mostrar toda a sua 
sensualidade.

Não vai ser fácil dar conta das mudanças que 
podem surgir, mas no fim o resultado será 
positivo. Aposte no charme para aumentar 
seus seguidores nas redes sociais ou atrair 
novos contatinhos.

Bom momento para planejar o futuro e embar-
car em nova fase no trabalho. Você pode 
melhorar a sintonia com o par, mas vá com 
calma, sem cobranças e sem pressão.

Colocar um fim em uma amizade, em um tra-
balho que não tem mais nada pra oferecer não 
é fácil, mas você pode usar a coragem ariana 
para dar esse passo. O sexo esquenta.

Você vai contar com boas energias nas 
finanças, mas será preciso se esforçar 
porque nada vem de graça hoje. Um lance 
recente ou paquera virtual pode evoluir para 
algo mais sério.

Confie em seus instintos e, se achar que algo 
parece bom demais para ser verdade, pule fora 
sem pensar duas vezes. Antes de se envolver, 
investigue um pouco para evitar dor de cabeça 
mais tarde. 

Loterias
concurso: 2356Megasena

03 04 05 06 07 08 09 11 
13 15 17 19 20 22 25

Lotofácil concurso:2194

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 

concurso: 437

02 03 11 23 26 31

concurso: 2211

concurso: 1619

02 21 30 39 40 49

concurso: 5550

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: NO
SS

O
S 

RE
SU

LT
AD

O
S 

SÃ
O

 IN
FO

RM
AT

IV
O

S 
E 

NÃ
O

 S
UB

ST
IT

UE
M

 O
S 

RE
SU

LT
AD

O
S 

O
FI

CI
AI

S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

04 06 02 02 05 07 00

Super Sete concurso: 073C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2165

02 10 11 19 21 34 35 37 42 48
54 55 58 71 74 77 79 82 91 92

Lotomania

49.364
41.717
36.405
41.050
29.555

05 10 26 52 57 63 78
SANTO ANDRÉ/SP

02 04 22 50 61

FEVEREIRO

01 14 22 26 27 28 31

concurso: 5528

03 10 25 36 51 58

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
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CRESCENTE
20/04 - 04h00

CHEIA
28/3 - 15h50

Quarta 31/3/2021

MINGUANTE
04/04 - 07h04

NOVA
11/04- 23h32

Paranaguá
max 27
min 18

max 28
min 15

Cascavel
max 25
min 13

Foz do Iguaçu
max 29
min 15

max 28
min 13

Curitiba
max 22
min 11

FASES 
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Sexta 2/4/2021
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da usada 

em pintura

3/dna — sir. 4/ocre. 10/hidrofobia — telepático.
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Principal
atribuição

das
farmácias

O produto
de preço
elevado

Nêutron
(símbolo)

Exaltar as 
qualidades 
de alguém

Fazem
parar 

Letra re-
petida em

"ninar"
Apelido de
Mariana

A primeira
nota 

da escala
musical

Cuida da
guarda de

presos

Substitui
a luz

elétrica

Partes mais
coloridas
da bor-
boleta

Sufixo
de "espa-

nhol"
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catego-
rias do
boxe 

Produto
para fixar
penteados

Atacar
com ex-
plosivos

Exímio em
alguma

atividade
(fig.)

A (?):
sem
rumo

Instalações
como Angra I (BR)

Chefe de
um país

Saúdam 
com a mão
Brado em
touradas

O dia
decisivo
Natural;

congênito

Indenizar;
ressarcir

Órgão da vaca com-
primido na ordenha

Blusa usada
por médicos

Menor
flexão
verbal

(Gram.) 

Mole;
macia

Forma do
martelo

300, em
romanos

Compõem
o baralho

Cosmético
facial
Sílaba

de "orçar"
Antecede

o "S"
Preposição
de origem

Rita (?),
cantora

Consoantes
de "rubi"

Vitamina
antigripal
Exame de 
urina (sigla)

Iodo
(símbolo)
Estação
de Rádio

Atendimen-
to ao cliente
Et cetera
(abrev.)

Aparelhar 
(a montaria)

Aldeia
indígena

Nelson
Mandela,
ícone sul-
africano

Isabela 
Garcia, atriz

Amansar;
domar

3/eas. 4/taba. 5/detêm. 6/jaleco. 9/estadista.
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

A Câmara de Vereadores 
de Cascavel aprovou ontem 
(30), em sessão extraordiná-
ria, o Projeto de Lei 22/2021, 
que institui o Conselho de 
Acompanhamento e de Con-
trole Social do Novo Fundeb 
(Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educa-
ção), atendendo à Lei Federal 
14.113 de 2020.

De acordo com a secre-
tária de Educação, Marcia 
Baldini, o Município de Cas-
cavel recebeu aproximada-
mente R$ 130 milhões do 
Fundeb em 2020. Os repas-
ses deste ano já chegam a 
mais de R$ 30 milhões. Esse 
repasse, explica, é de suma 
importância para o Município, 
pois 98% dos valores repas-
sados são utilizados para o 

pagamento da folha dos ser-
vidores da educação.

O novo Fundeb sofreu uma 
reestruturação em dezembro 
de 2020. Entre as principais 
mudanças estão o aumento da 
participação do governo fede-
ral no fundo, que era de 10% 
e agora passa a ser de 12%, 
e crescerá gradativamente até 
atingir 23% em 2026.

A legislação federal tam-
bém estipulou novos regra-
mentos que foram atuali-
zados no Município com o 
projeto aprovado ontem, 
como a inclusão de repre-
sentantes de organizações 
da sociedade civil e repre-
sentantes das escolas do 
campo no conselho.

A secretária afirmou que 
não haverá mudança nos valo-
res repassados pelo Fundeb 
ao Município.

Homenagem 
a Lísias 
Os vereadores aprovaram 
por unanimidade na sessão 
de ontem a Moção 12/2021, 
que reconhece o trabalho 
do médico Lísias de Araújo 
Tomé e, através de sua 
figura, homenageia todos 
os servidores da saúde de 
Cascavel que estão na linha 
de frente do combate à covid-
19. Proposta pelo vereador 
Sidnei Mazutti (PSC), a moção 
de aplausos é direcionada 
ainda a toda a equipe do 
Hospital de Retaguarda, 
comandado pelo médico.

Portas fechadas
A reunião com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas sobre 

a nova concessão das rodovias do Paraná será a portas 
fechadas, na Prefeitura de Cascavel, a partir das 10h. Apesar 
de o ministro definir a pauta, a intenção de líderes locais é 

tentar convencê-lo sobre os prejuízos do modelo híbrido do 
pedágio proposto pelo governo federal, que prevê o limite 
de 17% de desconto nas tarifas e outorga para desempate. 

Uma pena que não dará para ver ou ouvir o encontro.

Não vai faltar 
O secretário de Saúde, 
Miroslau Bailak, informou 
que a secretaria se preparou 
bem com a aquisição 
dos kits intubação e 
não há perigo de faltar 
medicamentos para intubar 
pacientes nas UPAs nem no 
Hospital de Retaguarda. 
Ainda de acordo com 
ele, novas vacinas para 
o combate à covid-19 
deverão chegar a Cascavel 
na próxima semana. O 
objetivo é finalizar a 
vacinação de pessoas com 
mais de 60 anos até o fim 
da próxima semana. 

Com uma grande corrente no pescoço, o vereador Alécio 
Espinola (PSC) utilizou a tribuna da Câmara de Cascavel para 
fazer um desabafo sobre a questão do pedágio no Paraná. 
“O peso do pedágio no Paraná fere gravemente o coração 
dos paranaenses, que foram roubados, assaltados durante 
23 anos e machucou profundamente o setor produtivo e as 
famílias”. Alécio e alguns vereadores de Cascavel e Toledo 

farão uma vigília em Sede Alvorada, das 18h de hoje até na 
manhã desta quinta, quando está agendada a visita do ministro 

da Infraestrutura, Tarcisio Gomes de Freitas, a Cascavel. 
Na oportunidade, uma carta será entregue ao ministro 

demonstrando a insatisfação dos vereadores com o modelo de 
concessão proposto pelo governo federal.

Acorrentado ASSESSORIA CÂMARA DE VEREADORES

Paranhos determina cortes 
para equilíbrio das contas
O prefeito de Cascavel, 

Leonaldo Paranhos, deter-
minou medidas de cor te no 
orçamento municipal para 
garantir o equilíbrio das 
contas públicas, que sofrem 
com a queda de arrecadação 
no primeiro semestre.

Entre as medidas previs-
tas estão a suspensão do 
pagamento de horas extras, 
licenças-prêmios, gratifi-
cações e compra de férias 
do funcionalismo público, 
e também fica suspensa a 
nomeação de novos servido-
res até o fim do ano. 

Segundo ele, as horas 
extras dos ser vidores da 
Secretaria de Saúde serão 
preservadas, mas as dos fun-
cionários das demais secre-
tarias serão prorrogadas até 
que o Município tenha condi-
ções para pagá-las.

Paranhos explicou que 
as medidas são necessá-
rias pelo fato de o Município 
abrir mão de algumas recei-
tas momentâneas, como 

o parcelamento e a prorro-
gação do ISSQN (Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza), isenção de alvará 
para algumas empresas 
(veja mais na página 4) e a 
redução da alíquota do ITBI 
(Impostos de Transmissão 
de Bens Imóveis). “É mate-
mático, a conta não fecha. 
Como estamos abrindo mão 
de algumas receitas momen-
tâneas, temos que fazer 
alguns cortes”.

De acordo com o prefeito, a 
previsão é de que o Executivo 
tenha uma economia mensal 
de R$ 500 mil, um total de R$ 
4 milhões até dezembro.

Paranhos solicitou às 
secretarias que um plano de 
contingência de gastos, com 
água, energia e combustível.

A expectativa é de que a 
economia total com os cortes 
e o plano de contingência che-
gue a R$ 6 milhões.

A Lei Orçamentária Anual 
prevê uma receita de R$ 1,473 
bilhão para o ano de 2021.

98% do Fundeb é usado
para folha de pagamento
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 Prorrogação de prazos, redução 
de alíquotas de tributos, isenções de 
alvará e desburocratização de todo o 
procedimento de inscrição inicial ao 
alvará de licença são algumas das 
medidas anunciadas pela Prefeitura 
de Cascavel para auxiliar os micro e 
pequenos empresários do Município. 
Os decretos econômicos assinados 
ontem (30) pelo prefeito Leonaldo 
Paranhos buscam facilitar as ativi-
dades das microempresas. 

Também foi assinado o decreto 
que recepciona e regulamenta a Lei 
de Liberdade Econômica, que tem 
como principal proposta remover 
obstáculos burocráticos para as 
empresas, respeitar direitos de 
propriedade e restringir a influência 
governamental na economia.

Paranhos lembrou que o Poder 
Público não pode ser estorvo ao 
empreendedorismo e precisa criar 
mecanismos que facilitem o traba-
lho. “Já temos o problema da pan-
demia, o problema econômico, a 
perda de renda, a perda do poder 
de compra e a prefeitura tem que 
ser a solução. Ao chegar aqui, o 
empresário tem que encontrar 
facilidade, agilidade, rapidez e 
bom atendimento. É isso o que 
nós estamos fazendo, inclusive 
liberando isenções para os seto-
res mais impactados, transferindo 
para o segundo semestre recolhi-
mento de tributos nas empresas 
do Simples, fazendo com que haja 
esperança”, destaca Paranhos.

O secretário de Finanças, Renato 
Segalla, explica que, antes desse 
processo de desburocratização, a 

LIBERDADE ECONÔMICA

Cascavel desburocratiza 
e desonera empresas 

Principais medidas
O pagamento do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) no 

âmbito do Simples Nacional foi prorrogado. Os impostos com vencimento em 
abril, maio e junho poderão ser parcelados, a metade do valor poderá ser paga, 

respectivamente, nos meses julho, setembro e novembro e outros 50% nos 
meses de agosto, outubro e dezembro.

As atividades que mais sofreram impactos com a pandemia, como hotéis, 
empresas de eventos, escolas particulares e agências de viagens, entre outras, 

terão isenção no pagamento do alvará de 2021.
O prazo de redução da alíquota do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens 

Imóveis), que venceria hoje (31), também foi prorrogado. Agora, os contribuin-
tes terão até 20 de abril para regularizar a situação de imóveis com 50% de 

desconto no valor do imposto.
Com essas medidas, o Município de Cascavel sofrerá um impacto de até R$ 19 

milhões na arrecadação, em 2021, de acordo com Renato Segalla.

OS DECRETOS foram assinados na manhã de ontem 

VANDERLEI FARIA/ASSESSORIA DE IMPRENSA

microempresa necessitava fazer a 
solicitação e a consulta prévia para 
ver se poderia iniciar uma atividade 
empresarial em determinado ponto da 
cidade. “Depois, ela tinha que correr 
atrás de todas as licenças [ambiental, 
bombeiros, Vigilância Sanitária], para 
só então ter o seu alvará de licença e 
era, inclusive, taxado”, explica Segalla.

Os principais pontos da regula-
mentação da Lei da Liberdade Eco-
nômica são a definição de grau de 
risco por atividade, atribuição de 
todos os Microempreendedores 
Individuais (MEI), Microempresas 
(ME) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) como baixo risco, dispensa 
de licença para atividades de baixo 

risco e licença provisória para ativi-
dades de médio risco. Das 39 mil 
empresas existentes em Cascavel, 
cerca de 38 mil poderão se benefi-
ciar com a regulamentação. 

IMPORTÂNCIA
O presidente da Acic, Michel 

Lopes, apontou que as matérias 
são de suma importância e que 
interessam diretamente ao empre-
sariado cascavelense. “Com esses 
decretos, alguns setores poderão 
gradualmente se reorganizar para 
seguir com as suas atividades. É 
bom destacar também que, quanto 
menos burocracia, melhor para a 
atividade empresarial”.
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 Passageiros com teste positivo 
para a covid-19 não podem usar 
o transporte coletivo em Cascavel 
durante o período de isolamento. E, 
para garantir que a medida seja cum-
prida e manter a circulação dos ôni-
bus, o Município está bloqueando o 
Cartão-Transporte ValeSim a partir 
da data de confirmação do exame 
para o novo coronavírus.

Diariamente, a Secretaria de 
Saúde compartilha dados com a 
Transitar e os usuários positivados 
têm o cartão suspenso automatica-
mente. “A intenção é evitar que as 
pessoas diagnosticadas com a covid-
19 furem o isolamento social, colo-
cando em risco outros passageiros 

do transporte público de Cascavel. 
Hoje, há 24 cartões bloqueados, 
porém, diariamente os dados são 
atualizados”, esclarece Simoni Soa-
res, presidente da Transitar.

A medida é mais uma para frear a 
circulação do vírus neste período crítico.

Simoni explica que, após o 
paciente ser liberado do isola-
mento pelos setores da saúde, 
poderá requerer a revalidação 
do Cartão ValeSim. “O passa-
geiro deve solicitar o desbloqueio 
fazendo o agendamento pelo 
3036-3738 e, em seguida, ir até a 
sede do ValeSim, na Rua Duque de 
Caxias, 770, ao lado da Catedral”.

O bloqueio vale para todas 

as modalidades de passageiros 
diagnosticados.  

CARTÃO ESTUDANTE
Segundo a Transitar, o Cartão 

Estudante segue suspenso, porém, 
quaisquer instituições de ensino que 
retornarem com as aulas presenciais 
podem solicitar o desbloqueio do 
cartão de seus alunos. O pedido deve 
ser feito por requerimento na sede da 
Transitar. Os demais estudantes conti-
nuam com os cartões suspensos por 
tempo indeterminado.

Segundo a Transitar, até o dia 4 de 
abril continuarão suspensas as gratuida-
des para os idosos. E a medida poderá 
ser reavaliada nos próximos dias. 

 O prefeito Leonaldo Para-
nhos esteve em Brasília na 
semana passada e solicitou 
ao ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, autorização para 
usar o estoque de vacinas para 
segunda dose na aplicação 
imediata em idosos que ainda 
não receberam nenhuma dose. 
O pedido foi atendido.

A medida acelera o plano 
de vacinação e vai garantir ao 
Município concluir o cronograma 
desta semana, que prevê chegar 
a pessoas com mais de 65 anos 
até sábado. 

Paranhos pediu que a Secre-
taria de Saúde guardasse pelo 
menos 2 mil doses para garantir 
a vacinação daqueles que estão 
recebendo a segunda dose, até 
a chegada de novos imunizantes.

Até ontem, 35.473 pessoas já 
tinham recebido a primeira dose 
da vacina em Cascavel, das quais 

Cascavel usa segunda dose e
avança na vacinação de idosos

10.700 a segunda, também.
Ontem marcou um ano da 

primeira morte por covid-19 em 
Cascavel. Nei Mar tins, de 65 
anos, contraiu o vírus em uma 
viagem a Dubai. Conforme bole-
tim da Saúde, até ontem, 559 
pessoas morreram em decorrên-
cia de complicações causadas 
pela covid-19.  

Pessoas com covid-19 terão cartão ValeSim bloqueados durante isolamento
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 Acesc libera velórios para quem teve covid-19
Pessoas que morreram vítimas de covid-19 em Cascavel não podem ter velório por 

decisão da Acesc (Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel) anun-
ciada no dia 6 de março. “No início do mês houve vários falecimentos em decorrência 

da covid-19 e, por isso, em conjunto com a Vigilância Sanitária, tivemos que tomar essa 
medida, determinando que mortes por causa de covid-19 não terão velório, o sepulta-

mento é feito direto”, explica o superintendente da Acesc, Beto Guilherme.
O que muitas pessoas não sabem é que há exceções. 

Segundo Beto Guilherme, se o médico informar que a pessoa falecida não apre-
senta risco de infecção pela covid-19, pode ter velório de até quatro horas.

O secretário de Saúde de Cascavel, Miroslau Bailak, esclarece que, mesmo que o 
paciente tenha dado entrada no hospital por causa da covid-19, mas morreu tempo 
depois por outro motivo, pode ser velado dependendo do período que ficou hospi-
talizado. “Se a pessoa foi diagnosticada com a doença, esteve mais de 10 ou 14 dias 

hospitalizada e foi a óbito, já não terá vírus em atividade e por isso pode, sim, ter 
velório”, afirma Miroslau.

 Na tarde dessa terça-feira (30), 
a Comissão do Novo Contrato do 
Lixo de Cascavel realizou sua ter-
ceira reunião para apresentar as 
propostas de empresas de con-
sultoria que o Município pretende 
contratar para elaborar o novo edi-
tal. O serviço deve ser licitado até 
o fim deste ano, pois o contrato 
vence em janeiro de 2022 e a 
intenção é que não haja aditivo. 
Para isso, é preciso concluir a 
nova contratação ainda neste ano. 

Atualmente, a Prefeitura de Cas-
cavel paga cerca de R$ 42 milhões 
por ano à empresa OT Ambiental para 
serviços de coleta e limpeza urbana.

A comissão foi criada em abril de 
2020, mas, em razão da pandemia, 
as primeiras reuniões foram realiza-
das em fevereiro e março deste ano.

A equipe técnica da Secretaria 
de Meio Ambiente viu a neces-
sidade da contratação de uma 
empresa especializada para elabo-
rar estudos para a contratação de 
uma empresa para realizar a coleta 
de lixo e fazer limpeza da cidade 
de forma sustentável e economica-
mente vantajosa para o Município. 

Como a prefeitura terá de inves-
tir em torno de R$ 1,3 milhão 
nesse estudo, há a possibilidade 

Consultoria fará novo contrato
do lixo por R$ 1,29 milhão

de sugerir que o valor seja absor-
vido pela empresa vencedora da 
licitação, retornando, assim, aos 
cofres públicos, explica o secretário 
de Meio Ambiente, Nei Haveroth.

Das empresas consultadas, 
apenas duas apresentaram pro-
postas, sendo a Fipe (Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômi-
cas) considerada a mais adequada 
para elaborar o estudo. Agora, com 
a apresentação e a aprovação dos 
presentes na reunião, o processo 
seguirá os trâmites necessários 
na Secretaria de Planejamento e 
Gestão e na Procuradoria-Geral do 
Município para pareceres. 

Segundo o procurador-geral do 
Município, Luciano Braga Côrtes, a lei 
possibilita que a contratação seja feita 
por meio de dispensa de licitação. 

O principal fator de análise é 
a gestão do aterro sanitário, que 
tem vida útil prevista de seis anos, 
que gera um custo de aproximada-
mente R$ 3 milhões por ano aos 
cofres públicos. 

Segundo o secretário Nei Have-
roth, como já existe geração de 
energia por meio dos resíduos do 
aterro e outras tecnologias exis-
tentes no mercado, o Município 
quer um novo contrato sustentá-
vel e econômico. 



07LOCALCASCAVEL, 31 DE MARÇO DE 2021

 A pandemia de covid-19 impôs 
para muitos uma dura realidade, 
na qual tem sido primordial contar 
com o apoio, a boa vontade e o 
olhar atento do próximo. Em meio 
ao cenário de crise e notícias nega-
tivas, a união de pessoas para criar 
e fortalecer ações solidárias dis-
semina uma rede do bem com o 
intuito de ajudar aqueles que mais 
sofrem em decorrência não apenas 
do vírus, mas também dos seus 
impactos econômicos.

Impulsionado por esse senti-
mento de solidariedade, o Residen-
cial Di Napoli, empresa do Grupo 
T2D Investimentos, doou um apar-
tamento no valor de R$ 200 mil 
para reforçar a Ação da Bondade, 
uma iniciativa conjunta da Apae 
(Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais), da Apofilab (Associa-
ção de Portadores de Fissura Lábio 
Palatal) e do Abrigo São Vicente de 
Paulo. A ação tem como objetivo 
arrecadar fundos para garantir a 
sustentabilidade das ações e pro-
jetos desenvolvidos por cada enti-
dade social.

O apartamento é o prêmio prin-
cipal da ação lançada na última 

 Como participar
Além do apartamento, o primeiro 

lugar também será premiado com uma 
bicicleta aro 20, doação do FC Cascavel. 
Os demais prêmios que fazem parte da 
Ação da Bondade são: 2º prêmio - moto 
zero quilômetro 125cc + bicicleta aro 20 
(FC Cascavel); 3º prêmio - TV 70 polega-
das + bicicleta aro 20 (FC Cascavel); 4º 
prêmio - TV 50 polegadas (Malov Imó-

veis) + bicicleta aro 20 (FC Cascavel) e 5º 
prêmio - Notebook (Avant Eletrônicos) + 

bicicleta aro 20 (FC Cascavel).
Para adquirir os bilhetes, que custam R$ 
500 cada, os interessados devem preen-
cher o formulário próprio e aguardar o 
contato da Apae para efetuar o paga-

mento e receber o comprovante. 
O sorteio será realizado pela Loteria 
Federal no dia 30 de abril de 2022.   

Ação da Bondade vai sortear
apartamento de R$ 200 mil

Esperança
Para as entidades que uniram forças em torno da Ação da Bondade, a iniciativa 
significa uma esperança de superar as adversidades. “É uma ação que veio para 
complementar o serviço, que vai ajudar a dar continuidade no trabalho que já 

existe há 30 anos sendo prestado para Cascavel e região. Hoje nós atendemos 220 
crianças e esse recurso arrecadado com certeza vai fazer a diferença na vida de 

cada uma delas”, ressalta Sonia Maria Jimenez, diretora da Apofilab.
Por serem instituições sem fins lucrativos, elas necessitam do auxílio de doações e 
do voluntariado para manterem os atendimentos. “O Abrigo é uma entidade que 
precisa de muitas doações porque as despesas são grandes, então toda ação em 

benefício é muito bem-vinda”, diz Euclides Pizzi, presidente do Abrigo São Vicente 
de Paulo. “Em Cascavel, nunca ninguém teve uma atitude de tamanha bondade 
como essa que estamos presenciando. Acho que isso já define a importância de 

estarmos recebendo uma ajuda tão grande e relevante em um momento tão difí-
cil”, acrescenta Sebastião Nilson da Silva, presidente da Apae Cascavel. 

Senso colaborativo
Conforme os diretores do Residencial 

Di Napoli, a iniciativa da doação surgiu 
a partir da percepção de que algumas 
entidades sociais estão enfrentando 

dificuldades de manutenção, tendo em 
vista que as restrições impostas pelo 
vírus impossibilitam a realização de 
eventos.  O objetivo é que o prêmio 

incentive a participação da comunidade 
na Ação da Bondade e, consequente-

mente, facilite a arrecadação de fundos. 

DIVULGAÇÃO

ACESSE 
pelo QR code 
o formulário

quarta-feira (25). Já na quinta (26), 
representantes das três instituições 
foram recepcionados pelos idealiza-
dores e sócios do empreendimento, 
Valdinei Silva, Gilberto Lorenzi e 

Jorge Tasaki, para que pudessem 
conhecer o ambiente, que, inclu-
sive, foi decorado e mobiliado para 
demonstrar as possibilidades e as 
funcionalidades do espaço. 
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Ações de Páscoa irão   ajudar 1.800 crianças 
Com a chegada de datas come-

morativas significativas, as crian-
ças esperam ansiosamente serem 
lembradas. Não seria diferente na 
Páscoa, que trata de Jesus ressus-
citado, de renovação, mas que as 
crianças conhecem também por 
conta do coelhinho, que distribui 
ovos de chocolate.

Em um dos momentos mais difí-
ceis da humanidade, ações de grupos 
e individuais irão alegrar quase todas 
as crianças que estão em situação 
de vulnerabilidade social, que somam 
1.899, conforme a Secretaria de As-
sistência Social de Cascavel. 

A pandemia fez com que os 
recursos públicos fossem rema-
nejados para as ações de enfren-
tamento à covid-19. Isso fez com 
que a Secretaria de Assistência 
Social não tivesse condições de 
organizar ações de Páscoa para as 
crianças em situação de vulnerabi-
lidade social, como é de costume. 

Mãe de dois e dona de casa, 
Jhennifer Martins Bonavigo, que já 
havia participado de diversas ações 
de caridade, sentiu em seu coração 
o desejo de organizar uma campa-
nha nesta Páscoa e procurou o se-
cretário de Assistência Social, Hud-
son Moreschi, para que indicassem 
um local que precisasse de doa-
ções. “Eu perguntei se precisariam 
de alguma doação de álcool em gel, 
algo nesse sentido, e ele comentou 
que até o momento não tinham re-
cebido doação para a Páscoa para 
as crianças em situação de vulnera-
bilidade”, conta Jhennifer. 

Após saber disso, a equipe a 
acompanhou para conhecer um 
pouco da situação de famílias na 
região do Bairro Cascavel Velho, 
região sul da cidade. 

Jhenniffer esperava arrecadar 
em torno de 40 cestinhas e a di-

vulgação da campanha foi feita 
pelas suas redes sociais, com 
um vídeo comovente. 

Além de doações, foi repassado 
o PIX de uma conta bancária para re-
ceber valores que ajudaram na com-
pra dos itens necessários para a 
montagem dos kits. A campanha foi 
encerrada segunda-feira (29) e, para 
a surpresa de todos, foram arreca-
dadas doações para montar 1.350 
cestinhas de Páscoa, que irão aten-
der cerca de 71% das crianças que 
se encontram em situação de vulne-
rabilidade social no Município. 

As doações serão entregues 
no Cras 14 de Novembro, no Cras 
Cancelli, no CCI Cascavel Velho, na 
Praça CEU, no Eureca II e no Cen-
tro da Juventude.

MAIS AÇÕES
Outros grupos e movimentos es-

tão realizando campanhas de arre-
cadação para ajudar famílias que en-
frentam dificuldades neste momento. 
Samira Gral Iori, uma das responsá-
veis pela Missão Notável Amor (grupo 
de jovens da Igreja Católica), reforça 
a importância de ações que angariam 
fundos para auxiliar pessoas que ne-
cessitam: “A Missão Notável Amor 
busca resgatar a família daquela si-
tuação de necessidade para que se 
encaminhe para melhorar, para con-
seguir um emprego, por exemplo”. 

Mas eles também entendem 
que, além das doações em si, as 
pessoas precisam de atenção, de 
afeto e, com a Páscoa chegando, 
fica ainda mais nítido esse desejo 
no coração do grupo. 

Por isso, nessa data tão impor-
tante para os cristãos, eles querem 
levar para as crianças e para as fa-
mílias o real significado da Páscoa, 
que é o amor, o carinho e o acolhi-
mento, que é o Cristo ressuscitado. 

A missão tem hoje cerca de 
200 famílias cadastradas e arre-
cada doces, alimentos e demais 
itens necessários para ajudar no 
mínimo 150 dessas famílias. As 
entregas dos kits começaram no 
último sábado (27) e devem ser 
concluídas neste sábado (3).

PÁSCOA SOLIDÁRIA
O projeto Veneza Skate House, 

que também atende crianças e 
famílias carentes na região norte 
de Cascavel e que visa à inclusão 
social por meio do esporte, aten-
de e acompanha no momento 30 
crianças, além de suas famílias, e 
demais pessoas que os procuram 
com alguma necessidade. 

Nas datas comemorativas, 
como Natal e Páscoa, o projeto 
atende em torno de 250 famílias. 
Agora, a intenção do grupo é ado-
çar a Páscoa dessas crianças. “O 
projeto está fazendo o evento Pás-
coa Solidária, que vai ajudar as 
crianças doando ovos de choco-
late para quem não têm condições 
financeiras de comprar”, explica 
Vitor Gabriel, que participa do pro-
jeto. “Porque o importante é ver a 
alegria e o sorriso em cada rostinho 
dessas crianças”, ressalta Mayara 
Copatti, que é mãe de um aluno do 
projeto Veneza Skate House.

Quando todos os setores da so-
ciedade se unem em prol de ajudar 
o próximo, fica mais fácil, porque, 
mesmo sendo responsabilidade do 
Estado oferecer ferramentas para 
auxiliar, as empresas e os cidadãos 
também podem ajudar. “Essas par-
cerias potencializam o nosso traba-
lho e têm um alcance muito maior”, 
reforça o secretário de Assistência 
Social, Hudson Moreschi.

Sobrecarga pública
Neste momento de pandemia que o mundo enfrenta, 

além das dificuldades do dia a dia, muitas famílias 
perderam suas fontes de renda, algumas conseguiram 

algum tipo de auxílio do governo, mas outras não, 
e com isso, serviços do Município aumentaram sua 

demanda de atendimento. 
Em 2019, por exemplo, a Secretaria de Assistência 
Social atendeu com seus aproximadamente 42 mil 
pessoas e, em 2020, já em contexto de emergência 

sanitária, foram 65 mil pessoas atendidas. 
Atualmente, 35.997 famílias estão cadastradas no Ca-
dastro Único em Cascavel e 7.003 receberam o Bolsa 

Família em março deste ano.

Significado da Páscoa
A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes 

entre as culturas ocidentais cristãs. Trata-se de uma festa cris-
tã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Entre os cristãos, 
a semana anterior à Páscoa é considerada como Semana San-
ta. Esta semana tem início no Domingo de Ramos que marca a 

entrada de Jesus na cidade de Jerusalém.
A origem da palavra Páscoa advém do termo em hebraico 

pesach, cujo sentido simbólico é de “passagem”, comum às 
celebrações pagãs (passagem do inverno para a primavera) 
e judaicas (da escravatura no Egito para a liberdade na Ter-

ra prometida). Tanto no significado judeu quanto no cristão, 
a data se relaciona com a esperança de uma vida nova.
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sistência Social de Cascavel. 

A pandemia fez com que os 
recursos públicos fossem rema-
nejados para as ações de enfren-
tamento à covid-19. Isso fez com 
que a Secretaria de Assistência 
Social não tivesse condições de 
organizar ações de Páscoa para as 
crianças em situação de vulnerabi-
lidade social, como é de costume. 

Mãe de dois e dona de casa, 
Jhennifer Martins Bonavigo, que já 
havia participado de diversas ações 
de caridade, sentiu em seu coração 
o desejo de organizar uma campa-
nha nesta Páscoa e procurou o se-
cretário de Assistência Social, Hud-
son Moreschi, para que indicassem 
um local que precisasse de doa-
ções. “Eu perguntei se precisariam 
de alguma doação de álcool em gel, 
algo nesse sentido, e ele comentou 
que até o momento não tinham re-
cebido doação para a Páscoa para 
as crianças em situação de vulnera-
bilidade”, conta Jhennifer. 

Após saber disso, a equipe a 
acompanhou para conhecer um 
pouco da situação de famílias na 
região do Bairro Cascavel Velho, 
região sul da cidade. 

Jhenniffer esperava arrecadar 
em torno de 40 cestinhas e a di-

vulgação da campanha foi feita 
pelas suas redes sociais, com 
um vídeo comovente. 

Além de doações, foi repassado 
o PIX de uma conta bancária para re-
ceber valores que ajudaram na com-
pra dos itens necessários para a 
montagem dos kits. A campanha foi 
encerrada segunda-feira (29) e, para 
a surpresa de todos, foram arreca-
dadas doações para montar 1.350 
cestinhas de Páscoa, que irão aten-
der cerca de 71% das crianças que 
se encontram em situação de vulne-
rabilidade social no Município. 

As doações serão entregues 
no Cras 14 de Novembro, no Cras 
Cancelli, no CCI Cascavel Velho, na 
Praça CEU, no Eureca II e no Cen-
tro da Juventude.

MAIS AÇÕES
Outros grupos e movimentos es-

tão realizando campanhas de arre-
cadação para ajudar famílias que en-
frentam dificuldades neste momento. 
Samira Gral Iori, uma das responsá-
veis pela Missão Notável Amor (grupo 
de jovens da Igreja Católica), reforça 
a importância de ações que angariam 
fundos para auxiliar pessoas que ne-
cessitam: “A Missão Notável Amor 
busca resgatar a família daquela si-
tuação de necessidade para que se 
encaminhe para melhorar, para con-
seguir um emprego, por exemplo”. 

Mas eles também entendem 
que, além das doações em si, as 
pessoas precisam de atenção, de 
afeto e, com a Páscoa chegando, 
fica ainda mais nítido esse desejo 
no coração do grupo. 

Por isso, nessa data tão impor-
tante para os cristãos, eles querem 
levar para as crianças e para as fa-
mílias o real significado da Páscoa, 
que é o amor, o carinho e o acolhi-
mento, que é o Cristo ressuscitado. 

A missão tem hoje cerca de 
200 famílias cadastradas e arre-
cada doces, alimentos e demais 
itens necessários para ajudar no 
mínimo 150 dessas famílias. As 
entregas dos kits começaram no 
último sábado (27) e devem ser 
concluídas neste sábado (3).

PÁSCOA SOLIDÁRIA
O projeto Veneza Skate House, 

que também atende crianças e 
famílias carentes na região norte 
de Cascavel e que visa à inclusão 
social por meio do esporte, aten-
de e acompanha no momento 30 
crianças, além de suas famílias, e 
demais pessoas que os procuram 
com alguma necessidade. 

Nas datas comemorativas, 
como Natal e Páscoa, o projeto 
atende em torno de 250 famílias. 
Agora, a intenção do grupo é ado-
çar a Páscoa dessas crianças. “O 
projeto está fazendo o evento Pás-
coa Solidária, que vai ajudar as 
crianças doando ovos de choco-
late para quem não têm condições 
financeiras de comprar”, explica 
Vitor Gabriel, que participa do pro-
jeto. “Porque o importante é ver a 
alegria e o sorriso em cada rostinho 
dessas crianças”, ressalta Mayara 
Copatti, que é mãe de um aluno do 
projeto Veneza Skate House.

Quando todos os setores da so-
ciedade se unem em prol de ajudar 
o próximo, fica mais fácil, porque, 
mesmo sendo responsabilidade do 
Estado oferecer ferramentas para 
auxiliar, as empresas e os cidadãos 
também podem ajudar. “Essas par-
cerias potencializam o nosso traba-
lho e têm um alcance muito maior”, 
reforça o secretário de Assistência 
Social, Hudson Moreschi.

Sobrecarga pública
Neste momento de pandemia que o mundo enfrenta, 

além das dificuldades do dia a dia, muitas famílias 
perderam suas fontes de renda, algumas conseguiram 

algum tipo de auxílio do governo, mas outras não, 
e com isso, serviços do Município aumentaram sua 

demanda de atendimento. 
Em 2019, por exemplo, a Secretaria de Assistência 
Social atendeu com seus aproximadamente 42 mil 
pessoas e, em 2020, já em contexto de emergência 

sanitária, foram 65 mil pessoas atendidas. 
Atualmente, 35.997 famílias estão cadastradas no Ca-
dastro Único em Cascavel e 7.003 receberam o Bolsa 

Família em março deste ano.

Significado da Páscoa
A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes 

entre as culturas ocidentais cristãs. Trata-se de uma festa cris-
tã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Entre os cristãos, 
a semana anterior à Páscoa é considerada como Semana San-
ta. Esta semana tem início no Domingo de Ramos que marca a 

entrada de Jesus na cidade de Jerusalém.
A origem da palavra Páscoa advém do termo em hebraico 

pesach, cujo sentido simbólico é de “passagem”, comum às 
celebrações pagãs (passagem do inverno para a primavera) 
e judaicas (da escravatura no Egito para a liberdade na Ter-

ra prometida). Tanto no significado judeu quanto no cristão, 
a data se relaciona com a esperança de uma vida nova.
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 Teve início este mês e segue até 
o próximo sábado (3) no Espaço Cul-
tural do Cascavel JL Shopping, locali-
zado no piso L1, a exposição “Mulhe-
res Cascavelenses”.  Segundo os 
organizadores, o objetivo é enaltecer 
a beleza e a força feminina. A mostra 
é formada por quadros das artistas 
Andreia Calderari, Lari Namaste e 
Luciana Magnani. 

Andreia Calderari é também 
arquiteta e já trabalhou com várias 
técnicas, mas se identifica com a 
pintura acrílica. “Gosto de pintar 
livremente, sem muitas regras. 
Hoje a pintura é a segunda pro-
fissão mas o amor pelas ar tes é 
tão grande que também trato como 
hobby”, comenta a artista. 

Exposição “Mulheres Cascavelenses”
enaltece a beleza e a força feminina 

OBRAS DAS ARTISTAS Andreia Calderari, 
Lari Namaste e Luciana Magnani enaltecem a 
beleza e a força feminina

FOTOS: EXPOSIÇÃO MULHERES CASCAVELENSES

A MOSTRA 
REÚNE OBRA 
DAS ARTISTAS 
ANDREIA 
CALDERARI, 
LARI NAMASTE 
E LUCIANA 
MAGNANI

Para dar vida às obras, usa tinta 
branca fosca para pintar casas e 
usa pigmentadores de tinta para 
formar cores. “Compro as cores pri-
márias e formo os tons que quero. 
Para o estilo que gosto, esse é o 
material mais adequado. O que 
você usar estará sempre vincu-
lado ao estilo que você deseja ou 
ao tipo de efeito”, explica Andreia, 
que produziu três obras especial-
mente para a exposição e diz que 
se sente lisonjeada com o convite. 
“Quis retratar a força feminina ligada 
com sua intuição, o poder que tem 
de perceber, mesmo nos mais sutis 
dos movimentos, os sentimentos 
que ali resguardam e com encanto 
do amor, ternura e sabedoria conse-
guem transcender para o sentimento 
nobre”, diz a artista.

Lari Namaste é artista plástica 

profissional há oito anos. Ela cole-
ciona 25 exposições, duas interna-
cionais e tem mais de 270 obras 
produzidas, que misturam o moderno 
e o clássico. “Minha arte tem foco 
em figuras femininas, natureza, ener-
gia, drama e conexão interior. São 
mulheres diferentes, sob um olhar 
artístico. Tentei ser eclética, trouxe 
arte contemporânea e clássica. Quis 
ter uma amostra com toda a minha 
arte figurativa porque às vezes ela 
é mais colorida e já é dramática”, 
diz a pintora. 

A mais nova entre as três artistas 
é Luciana Magnani que vai completar 
dois anos de trabalho. “Minha artes 
figurativa reflete um pouco de mi. 
Escolhi obras que pudessem mos-
trar um pouco do que eu sou, do que 
tento expressar. Busco nas coisas 
que vejo e sinto”, explica.  
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Seu ânimo vai perturbar pessoas que o rodeiam. 
As coisas estarão calmas no aspecto financeiro. 
Vai sentir necessidade de mudança.

Aquário 21/01 a 19/02
Precisa resolver suas coisas. Não se afunde em 
suas emoções, isso lhe suga energia. Você pre-
cisa falar abertamente para levantar sua moral.

Peixes 20/02 a 20/03
Vai se encontrar com pessoas pacíficas nesta 
quarta-feira. Sentimentos vão voltar do passado, 
através de uma lembrança, ou situação.

Você faz bem em não aceitar rumores como 
fatos verdadeiros. Descubra mais algumas infor-
mações. Está se sentindo cansado.

Leão 22/07 a 22/08
Se você puder aceitar certas restrições, vai real-
mente se beneficiar delas em longo prazo. Vá 
passo a passo para evitar o conflito. 

Virgem 23/08 a 22/09
Sua autoconfiança irá encontrar razão para 
crescer. A verdade vai vir tranquilamente sobre 
alguém que você conhece.

Você está aproveitando as coisas boas da vida, 
que estão dentro de seu alcance. Isso permite 
que consolide relações com paz e harmonia. 

Você terá que fazer concessões que não havia 
previsto e isso vai abrir novas portas para você. 
Não tente carregar tudo sobre os seus ombros. 

Não fale até ter certeza daquilo que pensa. Um 
diálogo direto vai permitir esclarecer um assunto 
que você não poderá evitar hoje.

Câncer 21/06 a 21/07
As pessoas vão invejar a sua autoconfiança e 
isso pode levar a um conflito. No trabalho é um 
bom momento para realizar uma avaliação.

Mesmo a tarefa mais difícil se torna fácil. Você 
vai causar inveja nas pessoas porque sua ousa-
dia está dando resultados.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai progredir no trabalho. É hora de con-
clusão e de finalizar os detalhes como a melhor 
maneira de seguir em frente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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GARH
REAJUSTAR

CEUUMABA
NADBRIO

SAGRADOTD
LGANSIAR
EFICIENTE

PAULATDP
TASPERO
LCAAISO

MEIARIFLE
TARDEAE
IAOCÕA

ABOMINAVEL
ATENCIOSO

Aumentar
preços,

segundo a
inflação 

Dois
clássicos
do futebol

sulista 

Savanas
(Ecol.)

Última
casa do
jogo da 

amarelinha

Número
de pernas
do Saci

Terra
do axé
(sigla)

Relativo
às coisas
divinas

Matéria-
prima da
cerâmica

Que
dá bom

resultado;
eficaz

Letra no
rótulo do
remédio
genérico

Ana (?)
Padrão,
apresen-
tadora

Placa de
cruza-
mentos 

Sorteio por
bilhetes 

numerados

Equivale a
1.000 kg
(símbolo)

"Bom Dia 
& (?)",

programa
do SBT

A entrada
paga por 

estudantes

Selo de
qualidade 

total 

Período
entre a

manhã e 
a noite

Albert
Einstein,

físico

Cumpri-
mento
dito ao
telefone

Olívia
Torres,
atriz

Avô, na
fala

infantil

Cortês;
solícito

Auxílio;
socorro
A minha
pessoa

Arma de
caçadas

Massagem
oriental

A vogal 
do pingo

Detestável;
odioso

Que não é
macio

Fio de metal
de cercas 

Bebida popular
cubana

Produto para 
higiene do corpo

Dignida-
de; honra

Então 
(pop.)

Tudo, na
internet
Sem, em
espanhol

Tomba; vai
ao chão
Hiato de
"boate"

Desculpar 

Vogais de
"colher"

Habitação

Desejar
arden-

temente

3/rum — sin. 4/do-in. 5/rifle. 7/sagrado. 10/abominável.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
22 
00 
00 
08

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

O setor policial de Cascavel já regis-
tra 13 homicídios a mais que nos três 
primeiros meses de 2020. De janeiro 
até o dia 30 de março de 2021, foram 
registrados 22 homicídios; no primeiro 
trimestre do ano passado eram nove 
mortes violentas.

A morte de Moraci Ferreira, de 49 anos, 
engrossa essa estatística. Ele foi morto na 
noite da última segunda-feira (29).

Conforme as investigações prelimi-
nares, Moraci teria sido esfaqueado por 
um inquilino em uma casa na Rua Serra 
Redonda, no Bairro Periolo, na região 
norte de Cascavel.

Segundo a PM (Polícia Militar), o 
autor do homicídio ligou para a polícia 

e confessou que havia cometido o 
crime em legítima defesa. A PM foi até 
o local e acionou o Siate, que apenas 
constatou o óbito.

No local foram encontradas várias 
marcas de luta corporal e muito sangue. 

O homem de 25 anos confessou o 
crime e foi encaminhado à Delegacia 
da Polícia Civil.

A área foi isolada para perícia e 
o IML (Instituto Médico Legal) reco-
lheu o corpo.

A Delegacia de Homicídios infor-
mou que, em uma conversa inicial com 
o suspeito, ele disse que a briga havia 
sido ocasionada por um envolvimento 
afetivo entre ele e a vítima.

Um rapaz de 23 anos foi preso pela 
Polícia Civil em Santa Tereza do Oeste 
na manhã de ontem durante a Opera-
ção Reta Final. Ele é o principal sus-
peito do homicídio de João Vitor Alves, 
de 18 anos, que morreu por disparos 
de arma de fogo na Estrada Chaparral, 
próximo ao Cemitério Jardins, na zona 
oeste de Cascavel. O crime aconteceu 
no dia 7 de fevereiro deste ano.

Além dessa prisão, os policiais 
civis da Delegacia de Homicídios 
cumpriram dois mandados de busca 
e apreensão em Cascavel, um man-
dado de busca e apreensão em Boa 
Vista da Aparecida e seis em Santa 
Tereza do Oeste. 

Durante entrevista coletiva, o 
delegado Diego Valim informou que 
foram presas três pessoas. “Locali-
zamos o principal investigado sus-
peito do homicídio e em duas resi-
dências encontramos uma arma de 
fogo, munições, buchas de cocaína 
e uma balança de precisão, então 
tivemos mais dois conduzidos, fora o 
mandado de prisão preventiva”.

Operação prende rapaz
acusado de homicídio

O principal acusado do crime já tem 
passagens na polícia por tráfico, porte e 
posse de arma de fogo e é investigado 
em mais dois homicídios ocorridos em 
dezembro de 2020 em Cascavel.

Testemunhas relataram à Polícia 
Civil que o rapaz teria deixado sua 
motocicleta em frente ao Cemitério 
Jardins para buscar combustível e 
que, quando retornou, deparou-se 
com a vítima sobre sua motocicleta. 
Então, ele teria descido do carro ati-
rando, sem nem mesmo falar com 

DIVULGAÇÃO

POLICIAIS cumpriram mandados em Cascavel, Boa Vista da Aparecida e Santa Tereza do Oeste

João Vitor.
Além das marcas de tiro, o corpo 

da vítima apresentava sinais de 
agressão, o que pode indicar a par-
ticipação de mais pessoas no crime.

A investigação também apon-
tou que o sujeito preso ocultava 
armas de fogo e drogas em resi-
dências de comparsas. 

A Operação Reta Final recebeu esse 
nome por conta do local do homicídio, 
conhecido como “reta”, que fica em 
frente ao Cemitério Jardins.    

Ano começa sangrento em Cascavel

QUANDO a polícia chegou, vítima já estava morta  
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CLASSIFICAÇÃO

1ª RODADA
 Cianorte 1x0 Athletico
 Operário 1x1 Azuriz
 Londrina 1 x1 Maringá
 Toledo 0x1 Rio Branco
 FC Cascavel 1x0 Paraná
 Coritiba 2x1 Cascavel CR

2ª RODADA
 Azuriz 0x1 FC Cascavel
 Cascavel CR 0x1 Toledo
 Maringá 0x1 Coritiba

   A DEFINIR
 Paraná x  Londrina
 Rio Branco x  Cianorte
 Athletico  x  Operário

   3ª RODADA
 Londrina 1x1 Azuriz
 Cianorte 2x0 Cascavel CR

QUARTA (31)
16h Operário  x  Rio Branco

DOMINGO (4)
16h FC Cascavel  x  Athletico

A DEFINIR
 Coritiba x Toledo
 Paraná x  Maringá

 
   4ª RODADA

 Toledo 0x2 Paraná
 Londrina 3x3 Cianorte
 FC Cascavel 1x0 Operário
 Maringá 0x0 Rio Branco

A DEFINIR
 Athletico x Cascavel CR
 Coritiba x Azuriz

5ª RODADA
QUARTA (31)

16h Cianorte  x  Toledo

QUINTA (1º)
16h Cascavel CR  x  FC Cascavel
16h Azuriz  x  Maringá

A DEFINIR
 Paraná  x  Athletico
 Operário  x  Coritiba
 Rio Branco  x  Londrina

 O Estádio Olímpico Regional 
Arnaldo Busatto será palco de 
mais um duelo entre Futebol Clube 
Cascavel e CCR pelo Clássico do 
Veneno. O jogo será às 16h, válido 
pelo Campeonato Paranaense.

Inicialmente, o FC Cascavel 
enfrentaria a equipe do Athle-
tico Paranaense nesta quinta. A 
mudança aconteceu na noite de 
segunda-feira (29) pela FPF (Fede-
ração Paranaense de Futebol). 

“Clássico sempre tem uma 
mobilização diferente, um ar dife-
rente na cidade e entre os torce-
dores... A preparação também 
muda, porque é um clássico. Por 
mais que as equipes se encon-
trem em lados opostos na tabela, 
entendemos que é um jogo difícil 
e respeitamos nosso adversário. 
Vamos nos preparar da melhor 
forma possível para que possamos 
fazer um bom trabalho e sair com o 
resultado positivo”, avalia o técnico 
do FCC, Tcheco. 

Para ele, o jogo vai ser com-
plicado, pois o CCR procura a 
primeira vitória no Estadual. “E 
clássico tudo se equipara. Apitou 

 Dois jogos 
nesta quarta

Nesta quarta-feira (31), duas partidas 
serão realizadas a partir das 16h. No 
Estádio Germano Krüger, em Ponta 

Grossa, o Operário recebe o Rio 
Branco pela 3ª rodada do Paranaense. 
No estádio Albino Turbay, jogam Cia-
norte e Toledo pela quinta rodada.

   PG J V E D GC GP SG % 
1º FC Cascavel 9 3 3 0 0 0 3 3 100 
2º Cianorte  7 3 2 1 0 3 6 3 78 
3º Coritiba 6 2 2 0 0 1 3 2 100 
4º Rio Branco-PR  4 2 1 1 0 0 1 1 67 
5º Paraná Clube 3 2 1 0 1 1 2 1 50 
6º Toledo-PR 3 3 1 0 2 3 1 -2 33 
7º Londrina 3 3 0 3 0 5 5 0 33 
8º Azuriz 2 3 0 2 1 3 2 -1 22 
9º Maringá 2 3 0 2 1 2 1 -1 22 
10º Operário-PR 1 2 0 1 1 2 1 -1 17 
11º Athletico 0 1 0 0 1 1 0 -1 0 
12º Cascavel CR 0 3 0 0 3 5 1 -4 0

o juiz, não existe mais favoritismo 
dentro de campo. Por isso vamos 
buscar merecer o resultado posi-
tivo”, acrescentou.

Na edição de 2020 do Para-
naense, jogando em casa, a Ser-
pente Aurinegra jogou contra o CCR 
e venceu por 3 a 0. Outro dado 
importante é que os dois times se 
enfrentaram apenas duas vezes 
na história em jogos profissionais. 
O primeiro encontro foi em 2019, 
que terminou 1 a 1 e garantiu uma 
vaga para a Serpente Aurinegra na 
disputa do Campeonato Brasileiro 
da Série D de 2020.

Com a mudança, o confronto 
contra o Athletico ficou marcado 
para este domingo (4), às 16h, 
também no Estádio Olímpico. 

Quinta tem Clássico do Veneno

TÉCNICO Tcheco ajusta a Serpente Aurinegra para receber o Furacão

ASSESSORIA
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Os representantes paranaenses 
na Série D do Campeonato Brasi-
leiro já analisam os adversários na 
disputa deste ano.

O FC Cascavel e o Rio Branco 
estão no Grupo A8 da fase 

classificatória da competição, com 
Aimoré de São Leopoldo (RS), 
Caxias (RS), Esportivo de Bento 
Gonçalves (RS), Juventus de Jara-
guá do Sul (SC), Marcílio Dias de 
Itajaí (SC) e Joinville (SC).

O Cianorte ficou no Grupo A7, 
com Internacional de Limeira (SP), 
São Bento de Sorocaba (SP), Bangu 
(RJ), Boavista de Saquarema (RJ), 
Santo André (SP), Madureira (RJ) e 
Portuguesa de Desportos (SP).

Times paranaenses conhecem 
os adversários da Série D 

Fase preliminar e primeira fase
A Série D será disputada de maio a novembro deste ano, quando 68 clubes 

do País vão brigar por quatro vagas para a Série C de 2022. 
Antes da primeira fase, será disputada a Fase Preliminar, prevista para come-

çar no dia 26 de maio. Os oito times se enfrentam em partidas de ida e volta 
definindo os últimos classificados para a primeira fase da Série D. Os confrontos 

são entre Aquidauanense/MS x Rio Branco VIT/ES, Santana/AP x GAS/RR, Tocanti-
nópolis/TO x Picos/PI e Real Ariquemes/RO x Brasiliense/DF.

Depois disso começa a Primeira Fase, com 64 clubes divididos em oito grupos 
com oito times cada um se enfrentando em turno e returno dentro das suas cha-

ves. Os quatro melhores de cada grupo avançam para o mata-mata. 
Na Segunda Fase, as 32 equipes disputam em confrontos eliminatórios com partidas 

de ida e volta. Os quatro times que forem para as semifinais garantem as vagas para a 
Série C. A decisão da competição está prevista para os dias 7 e 14 de novembro.

l Dupla Gre-Nal na
briga pela ponta
O clássico ainda não aconteceu, mas 

Internacional e Grêmio seguem dispu-
tando a liderança do Campeonato Gaú-
cho a cada rodada. Nesta quarta-feira, 
os dois times estarão em campo pela 
oitava rodada da competição. O Inter é 
o líder, com 16 pontos e um jogo a mais 
que o Grêmio, que tem 13 pontos e o 
jogo atrasado com o Caxias por realizar.

Hoje, o Internacional recebe o São 
José, atual nono colocado, enquanto o 
Grêmio pega o São Luiz, no Vermelhão 
da Serra, em Ijuí.

l Flamengo estreia 
titulares no Carioca
Depois de duas semanas de pré-

-temporada, os principais jogadores do 
Flamengo estarão em campo nesta quar-
ta-feira pelo Campeonato Carioca. O time 
enfrenta o Bangu com a missão de manter 
a liderança conquistada pelos jovens 
jogadores que atuaram nas primeiras seis 
rodadas. A partida também servirá de 
teste para o elenco, que se prepara para o 
jogo da SuperCopa do Brasil, no próximo 
dia 11 de abril, contra o Palmeiras. 

Grupos da Primeira Fase da Série D 2021:
Grupo A-01 - Penarol/AM, Fast Clube/AM, Ypiranga/AP, Castanhal/
PA, Galvez/AC, Atlético/AC, São Raimundo/RR e Vencedor Jogo 1.

Grupo A-02 - Imperatriz/MA, Palmas/TO, Guarany/CE, Paragominas/
PA, Juventude/MA, 4 de Julho/PI, Moto Club/MA e Vencedor Jogo 2.

Grupo A-03 - Treze/PB, ABC/RN, América/RN, Salgueiro/PE, Sousa/
PB, Atlético/CE, Caucaia/CE e Campinense/PB.

Grupo A-04 - Bahia de Feira/BA, Sergipe/SE, Itabaiana/SE, Juazei-
rense/BA, Retrô/PE, Murici/AL, ASA/AL e Atlético/BA.

Grupo A-05 - União Rond./MT, Porto Velho/RO, Jaraguá/GO, Gama/
DF, Goianésia/GO, Aparecidense/GO, Nova Mutum MT e Vencedor 
Jogo 3.

Grupo A-06 - Caldense/MG, Boa/MG, Águia Negra/MS, Ferroviária/
SP, Uberlândia/MG, Patrocinense/MG, Rio Branco VN/ES e Vencedor 
Jogo 4.

Grupo A-07 - Bangu/RJ, Santo André/SP, Portuguesa/SP, Cianorte/
PR, Boavista/RJ, São Bento/SP, Inter de Limeira/SP e Madureira/RJ.

Grupo A-08 - Aimoré/RS, Marcíio Dias/SC, Rio Branco/PR, Espor-
tivo/RS, Cascavel/PR, Joinville/SC, Juventus/SC e Caxias/RS.

 DATAS DE CADA FASE 
DA SÉRIE D 2021:

Ü Fase Preliminar - 26 a 30 de maio.
Ü Primeira Fase - 5 de junho a 5 de 
                                setembro.
Ü Segunda Fase - 11 a 19 de setembro.
Ü Oitavas de final - 25 de setembro a 
                                   3 de outubro.
Ü Quartas de final - 9 a 17 de outubro.
Ü Semifinais - 23 a 31 de outubro.
Ü Finais - 7 e 14 de novembro.
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COMO DOAR

SEU LEÃO PODE SER O MELHOR AMIGO DAS CRIANÇAS.
Que tal fazer uma doação para projetos sociais em vez de pagar Imposto de 
Renda? Parece interessante, né? Muita gente não sabe dessa oportunidade, mas 
é possível ajudar instituições filantrópicas, como o Hospital Pequeno Príncipe, 
de forma fácil e sem custo.

Doe seu Imposto de Renda para 
o Hospital Pequeno Príncipe

1. DOAÇÃO
Após informar as possíveis doações realizadas em 2020, selecione o campo 
“Fichas da Declaração” e escolha a opção “Doações diretamente na 
declaração”. Clique em “Novo”, escolha o “Fundo Municipal”; em UF, 
selecione “PR – Paraná”; e em Município, “Curitiba”. Seu potencial de 
doação irá aparecer no canto direito da tela, então basta digitar o valor 
calculado pelo programa da Receita Federal.

2. IMPRESSÃO
Entre na opção “Imprimir” e selecione o “DARF – 
Doações diretamente na declaração – ECA”.

3. PAGAMENTO
Efetue o pagamento do DARF até 30 de abril de 2021.

4. E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO
Para direcionar sua doação aos nossos projetos, é fundamental que você 
envie um e-mail para doepequenoprincipe@hpp.org.br, contendo as 
seguintes informações:
• Comprovante de pagamento do DARF de doação;
• Seus dados pessoais: nome completo, CPF, endereço e telefone; e
• A frase “Doação direcionada ao Hospital Pequeno Príncipe”.

41 2108-3886       41 99962-4461
INFORMAÇÕES:

doepequenoprincipe.org.br

Obs.: o envio deste e-mail 
é fundamental para que o 
seu recurso seja repassado 
do Fundo Municipal para o 
Hospital Pequeno Príncipe.

Pessoas físicas que fazem sua declaração de Imposto de Renda pelo 
formulário completo.

QUEM PODE DOAR?

•IR A PAGAR: o valor doado será subtraído da quantia a pagar. 
•IR A RESTITUIR: o valor doado será somado à sua restituição.

Não se esqueça de enviar o comprovante!

ATÉ 

DE 202130 DE ABRIL

Apoio:

Escolas vão distribuir merenda 
para famílias de alunos vulneráveis

A Secretaria de Estado da Edu-
cação e do Esporte fará a distri-
buição de alimentos perecíveis 
e não perecíveis da merenda 
escolar no dia 31 de março. A 
entrega será para as famílias de 
estudantes regularmente matri-
culados nos colégios da rede 
estadual de ensino e inscritas 
no CadÚnico, em cumprimento 
ao Decreto 4.316/2020.

A entrega está agendada para 
esta quarta-feira, dia 31, pois a che-
gada de frutas, verduras e hortaliças 
da agricultura familiar aos colégios 
estaduais está prevista para o início 
da semana que vem. Assim, a distri-
buição será de forma conjunta com 
os itens que já estão nos colégios, 
como arroz, feijão, farinha, açúcar, 

macarrão, óleo de soja, entre outros. 
O representante da família só poderá 
fazer a retirada na escola onde o 
aluno está matriculado.

“É importante garantir que as 
famílias em situação de maior 
vulnerabilidade possam receber 
esses alimentos, uma vez que 
não estão sendo utilizados em 
vir tude da suspensão das aulas 
presenciais”, diz o secretário esta-
dual da Educação, Renato Feder.

A distribuição dos alimentos 
ocorrerá de acordo com a dispo-
nibilidade de estoque das insti-
tuições de ensino, ou seja, pode 
variar de escola para escola, e 
novas entregas estão condicio-
nadas a fatores como a conti-
nuidade da suspensão de aulas 

presenciais. Quando o ensino 
híbrido entrar em funcionamento a 
merenda será utilizada na escola.

A secretaria ressalta que pais 
e responsáveis devem respeitar a 
orientação de cada escola tanto para 
evitar aglomerações quanto para evi-
tar comparecer em horários em que 
não haverá entrega. Esse processo 
também deverá respeitar as medidas 
sanitárias de distanciamento social.

KIT MERENDA
Em 2020, o governo do Estado 

distribuiu quase 40 mil toneladas de 
alimentos, um investimento de R$ 
187,9 milhões - bem acima de 2019, 
quando foram distribuídas 23 mil tone-
ladas (apenas nas escolas), um total 
de R$ 127 milhões investidos.
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