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Vacinação em gestantes é
suspensa e Cascavel aguarda
chegada de doses da Pfizer

A partir de uma recomendação da Anvisa, a Prefeitura de Cascavel suspendeu ontem a 
vacinação contra a covid-19 em gestantes e puérperas, após o registro da morte de uma 

grávida do Rio de Janeiro que havia recebido a vacina da Oxford/AstraZeneca. A expectativa 
agora é do recebimento de doses da Pfizer, que devem chegar nos próximos dias. l Pág. 7
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CERTIFICADOS
A confirmação de todo o trabalho de dedicação 

e cuidados com o cultivo de produtos 
orgânicos vira realidade para produtores de 

Cascavel, com o processo de certificação, 
comandado pela Fundetec. As vistorias 

voltaram e os produtores estão animados.
l Pág. 8
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PREVISÃO DO TEMPO
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Transforme ideias destruidoras 
em pensamentos de confiança

Muitas nuvens

 Todas as pessoas querem ser felizes. Nós não queremos o sofri-
mento. Experimentamos a dor, mas queremos sair dela o mais rápido 
possível. A questão é que nem sempre conseguimos isso rapidamente. 
Não existe uma varinha mágica para transformar aflição em felicidade. 
O que podemos é expandir nossa mente, ampliar nossas boas atitudes, 
buscar ajudar os outros, para que, assim, o sofrimento seja mais leve. 

No cristianismo, apreendemos que o sofrimento precisa ser supor-
tado, carregado. Jesus carrega a cruz do sofrimento e nisso mostra sua 
solidariedade contínua com nosso sofrimento. No budismo, a compaixão 
é definida como o desejo de que todos os seres se libertem do sofrimento.

Se todos temos o desejo de felicidade e não queremos sofrer, todos 
também temos potencial idêntico de desenvolver a paz interior.

Embora sejamos diferentes fisicamente, temos semelhança mental e 
emocional. Temos emoções positivas e emoções perturbadoras. As posi-
tivas nos trazem força interior. As perturbadoras diminuem nossa energia 
e mexem com nossa confiança. 

Certo é que não há milagres fáceis para encontrarmos esse equilíbrio. 
Para o cristianismo, a fé é um elemento importante para a superação 
dos problemas, das emoções perturbadoras. Diante da dificuldade, entre-
gamos a Deus a nossa vida, vamos fazendo tudo aquilo que podemos, 
mas continuamos em pé. Não ficamos só sustentados em nós mesmos. 
O peso não está somente sobre os nossos ombros. Podemos entregar 
a Deus o peso, dividimos com Ele o fardo e esse fica mais leve, mais 
suportável. O budismo, por exemplo, ensina a treinar a mente para aliviar 
o sofrimento. O treino da mente transforma as percepções mentais e as 
emoções, fazendo a pessoa sentir alívio. Isso pode fazer uma grande 
diferença na vida da pessoa.

Atitudes mentais positivas possibilitam a paz interior mesmo diante das 
maiores dificuldades. Se as atitudes mentais forem negativas, influenciadas 
por medo, desconfiança, desamparo, aversão por nós mesmos, paixões e 
ilusões não resolvidas, então não desfrutaremos da alegria. 

Claro, você deseja saber como fazer para ter o domínio da mente, blo-
queando as emoções negativas. Não é simples assim, mas é um exercício. 
Nesse caminho, vamos substituindo em nossa mente os arquivos negativos 
da memória e expandindo o pensamento para coisas boas, positivas, que 
aconteceram conosco e que podemos fazer e viver. Substituir o medo pela 
confiança, o sentimento de baixa autoestima pela decisão que me faz per-
ceber minhas potencialidades e criatividades. Preciso me dar conta daquilo 
que me faz mal, me deixa angustiado, limitado e triste e ir substituindo 
por ideias, ambientes e ações positivas e sadias, que produzem alegria.

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

 Governador Ratinho Junior, sobre a proposta de 
pagar diárias de R$ 180 aos policiais civis de folga, 

assinada ontem. A intenção é aumentar em mil 
policiais o efetivo semanal. 

“Nós estamos 
comprando dias 
de folga destes 

policiais, aqueles que 
optarem por isso. Para, 

ao invés de ficar fazendo 
bico em um bailão, por 
exemplo, ele vai seguir 

trabalhando para o 
Estado, aumentando 

nosso efetivo, 
nosso potencial 

de investigação”.

AENPR
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Palavras cruzadas

Você pode ter alguma preocupação com alguém 
que está longe no início do dia, mas tudo indica 
que vai passar logo. À tarde, pode pintar uma opor-
tunidade de estudar: agarre-a e invista no seu pro-
gresso. O diálogo também será um bom aliado do 
romance: converse mais com seu bem.

Carreira e trabalho estarão entre as suas prioridades 
nesta manhã e sua dedicação intensa pode garantir 
ótimos resultados para você. Só precisa ter cuidado 
para não se desentender ou entrar num clima de 
disputas com colegas. Na vida a dois, fase de muito 
companheirismo e estabilidade. Bom dia para falar 
do futuro e fazer planos a dois.

Você vai precisar de um pouco mais de concen-
tração no emprego hoje, principalmente se tiver 
que aprender uma nova função ou trabalhar junto 
de colegas mais experientes. Procure relaxar um 
pouco mais. Mostre que é ambiciosa, que quer se 
dar bem. Pode ter certeza que os chefes estarão de 
olho e vão gostar da sua postura.

A grana virá como recompensa de um serviço 
realizado: mãos à obra. O céu também favorece 
os cuidados com a saúde e a beleza, inclusive o 
início de uma dieta ou de um tratamento. Quem 
está livre pode sentir um interesse maior por uma 
pessoa conhecida.

A Lua chega ao seu paraíso astral, onde Vênus e 
Mercúrio já enviam ótimas vibrações. Aposte na 
simpatia para agradar a clientela e deixar o ser-
viço mais leve e prazeroso. É uma fase de muita 
sorte, não deixe de fazer uma fezinha. 

O céu avisa que você poderá fazer contatos 
importantes no início do dia. Isso deve render 
acordos ou negócios vantajosos para você no 
trabalho. Saiba explorar essa energia, sobre-
tudo se você atua no comércio ou em áreas que 
dependem de uma boa comunicação. 

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

Os nascidos no dia 12 de Maio são do signo de Touro com a personalidade de Leão. Muito 
embora ligados à sua família e às suas raízes, podem ser criticados ou exigidos por elas. Vivem 
de recordações e têm lembranças marcantes de sua infância ou adolescência. Seu número 
principal é o 14, formado de 1, símbolo do Sol, e de 4, símbolo de Urano. A soma dá o 5, de 
Mercúrio, benéfico.

Horóscopo nascido em 12 de maio 

Você pode aprender muito ao se associar a pes-
soas experientes e inteligentes. Ainda mais se 
for alguém do trabalho que já chegou no cargo 
em que você também quer chegar.Vários astros 
vão acentuar a sua sensualidade, o que promete 
esquentar o clima na paixão.

Tensões vão rondar uma amizade ou parceria de 
trabalho no início do dia e Júpiter alerta que você 
deve ter cuidado para não exagerar o tamanho dos 
problemas. Cuidado para não fazer drama nem se 
magoar por pouca coisa. Uma atração proibida 
pode surgir e abalar suas estruturas. 

É um bom momento para participar de entrevistas 
de emprego, atuar em vendas e negociar melhorias 
com no emprego. Você pode ter ideias supercria-
tivas para ganhar dinheiro: mãos à obra! No amor, 
você vai querer segurança e lealdade, mas não pen-
sará duas vezes para se declarar e pedir alguém 
em namoro.

Você pode ter gastos inesperados com a sua casa 
ou talvez queira investir uma graninha para reformar 
algo em casa. Se for para realizar um antigo sonho 
de consumo, vai valer a pena mexer nas suas reser-
vas. Se decidir fechar algum negócio com conheci-
dos, combine tudo bem direitinho e, de preferência, 
faça um contrato.

das Lua e Urano continuam na Casa das Trans-
formações e dão sinal verde para você fazer as 
mudanças que deseja. Também é um bom dia 
para quem pensa em mudar de casa, iniciar uma 
reforma e aprofundar os laços com a família. Só 
precisa ter cuidado para não perder o controle 
dos gastos: seja prudente.

No começo do dia, a Lua em trígono com Plutão 
pode garantir uma grana extra para o seu bolso. 
Mas é bom ter cuidado para não se envolver em 
fofocas ou mal-entendidos. Os astros darão todo 
apoio para você se unir aos colegas e trabalhar 
em equipe para cumprir as metas do dia.

Loterias
concurso: 2370Megasena

02 03 07 08 09 10 11 12
15 17 20 21 22 23 24

Lotofácil concurso:2227

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: 454

06 10 31 35 38 39

concurso: 2221

concurso: 1636

11 30 31 35 37 50

concurso: 5560

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S 
SÃ

O 
IN

FO
RM

AT
IV

OS
 E

 N
ÃO

 S
UB

ST
IT

UE
M

 O
S 

RE
SU

LT
AD

OS
 O

FI
CI

AI
S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 06 06 02 01 04 03

Super Sete concurso: 089C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2177

06 07 08 24 29 31 34 36 43 50
51 52 57 65 68 87 88 91 96 97

Lotomania

59.973
38.233
59.300
48.882
88.852

04 20 30 37 40 50 74
ATLÉTICO/GO

25 40 61 69 78

JULHO

03 04 10 11 13 16 17

concurso: 5561

07 31 37 42 44 56

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

CRESCENTE
19/05 - 16h13

CHEIA
26/5 - 08h14

Quarta 12/5/2021

MINGUANTE
02/06 - 4h26

NOVA
11/05- 16h01

Paranaguá
max 19
min 15

max 24
min 16

Cascavel
max 19
min 13

Foz do Iguaçu
max 23
min 15

max 23
min 15

Curitiba
max 15
min 12

FASES 
DA LUA

Sol
Quinta 13/5/2021

Muitas nuvens
Sexta 14/5/2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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SARAPAIM

ATUALIDADE
ASSINADOS

F

Nele é
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relógio
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novela
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Araújo,

atriz

Suporte
para

roupas
em lojas

Louco;
maluco

Forma do
decote 
pronun-
ciado

O de
janeiro
inicia o

ano

Prova
automo-
bilística

Do-(?),
terapia
oriental

Antônio 
Dias, 
pintor

Vitória em 
muitos gols

Cruéis;
perversos

Agra-
decida

Lasti-
mado

Extensão de arquivos 
compactados (Inform.)

Ato
cometido
pelo fora

da lei

A força que produz
movimento (pl.)

Nível escolar substi-
tuído pelo Ensino Médio

Já
Salgado 

assado em
forminhas

Enfado; 
mau humor

Material
de cestas
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presente

Firmados
em docu-
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Animal
como o
Bambi

Distante

Segundo
planeta do
Sistema

Solar

Repu-
tação

A de oito
é quatro

Moda-
lidade de
compra
Símbolo
numérico
Carícia de 
namorados 

(gíria)

Aplanar
(terreno) 
Aquela
mulher

Perna, 
em inglês
Cede de
graça

Marca de
sujeira
A que
lugar?

A pessoa
habilidosa
(p. ext.)

2/in. 3/leg — rar. 4/amuo — rali. 5/crime.
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V I D E O G A M E
R O I T R O D

V O O S A V C E
S U A DA S A S S
D O T N I T A

P I N A C O T E C A
D O T E S X I S
A O S E T N
T C G O S T O S O

D I E T A E CO S
C L E R O A L I

B O A S F E S T A S
S O O D A L I

Materiais 
distribuídos
em escolas
públicas

Cédulas
de

dinheiro

Oscar Go-
doy, comen-
tarista de

futebol

(?)
aegypti: o
mosquito
da dengue

Deslo-
camentos

aéreos

(?)
Stewart,
cantor

britânico

Ente de
uma só
perna
(Folc.)

Assi-
natura

(abrev.)

Divisão de
uma peça

teatral

O popular
"jegue"

(pl.)

Antigo
conjunto 

de bens da
noiva (pl.)
Teclar, na 
lingua-
gem da
internet

Unidade
de pre-
sídios

Significado
do "S", 
da sigla
BNDES

Trata-
mento

para per-
der peso

Vogais 
de "mole"

A classe
dos

padres

(?) Babá,
herói de

conto
infantil

Fora de
(?):

descon-
trolado

Desejos
de fim
de ano

Hiato
de "voo"

Salvador
(?), pintor
espanhol

Derrame
(pop.)

Movimen-
te o corpo

Cintura
de calças
Recipiente

de tinta

Passei
por filtro

Órgão da 
ONU (sigla)
Antecede
o inverno

Estúdio de
filmagem
Talher que

espeta

Pedra, 
em tupi

O maior é
o fêmur

Nome da
letra "X"
Ponto

cardeal

Cara;
semblante

Jogo
eletrônico

Litro
(símbolo)

A mulher da 
terceira idade

Carinho;
meiguice

Caneta fluo-
rescente

Saboroso

Muito
esticado

Custosas
(fig.)

Ponto, em
inglês

Coletivo
de "qua-

dros"

3/avc — dot — itá — rod — set. 4/dalí. 5/aedes.



03POLÍTICACASCAVEL, 12 DE MAIO DE 2021

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Projeto de lei que deverá 
ser apresentado nos próxi-
mos dias na Câmara de 
Cascavel pretende criar 
emendas parlamentares 
impositivas. As emendas 
são instrumentos comuns 
no Congresso Nacional e 
nas Assembleias Legislati-
vas e garante que o legisla-
dor tenha o direito de dire-
cionar parte do orçamento 
público. Em Cascavel, a 
criação das emendas impo-
sitivas seguiria a mesma 
dinâmica, ou seja, cada 
parlamentar teria garantida 
uma cota do orçamento 
municipal para indicar 
para alguma compra ou 
ação, e o Município teria a 
obrigação de executar.

A proposta é reservar 
1,2% das receitas correntes 
líquidas do Município para 
essas emendas, sendo que, 
obrigatoriamente, metade 
dos valores deve ser desti-
nada a ações e serviços de 
saúde e o restante a deman-
das diversas. Hoje, esse valor 
seria de aproximadamente 
R$ 800 mil para cada um 
dos 15 vereadores, um total 
de R$ 16,8 milhões no ano. 

Para o vereador Edson 
Souza (MDB), proponente 
do projeto, essas emendas 
impositivas garantiriam uma 
autonomia maior do Poder 
Legislativo. “Tem muitas 
demandas dos vereadores 
que são feitas indicações 
[no Orçamento], contudo, 
nem sempre elas são aten-
didas. Vou dar um exemplo: 
hoje, a gente precisa fazer 
um atendimento na área de 
saúde que é a litotripsia, a 
quebra de pedras no rim e 
na vesícula, procedimento 
que é feito em Curitiba. Um 
equipamento desse custa 

R$ 250 mil e, às vezes, 
a gente vai, conversa e 
negocia, mas talvez não 
seja atendido, então, com 
uma emenda impositiva, 
eu posso solicitar a com-
pra desse equipamento 
para prestar atendimento 
da população”.

Além das aplicações 
individuais, Edson aduz que 
as emendas poderão ser 
utilizadas coletivamente. 
“Ela é individual, mas nada 
impede que eu possa juntar 
parte do meu recurso com 
outros vereadores e fazer 
um grande projeto para a 
cidade”, resume.

O parlamentar lembra 
que outras cidades da 
região já possuem essas 
emendas impositivas e a 
adesão a esse tipo de fer-
ramenta em Cascavel não 
geraria mais despesas ao 
Município. “Várias cidades 
que já têm essas emendas 
impositivas, Foz do Iguaçu, 
Céu Azul, Pato Branco... 
Não terá problema no Exe-
cutivo pois não tem a cria-
ção de despesas, apenas 
uma reserva dos valores 
já existentes, ou seja, não 
tem custo, somente ajuda 
a fortalecer o Legislativo”.

Segundo Edson, já infor-
mou o Executivo sobre 
o projeto e agora deverá 
debater a proposta com 
a comunidade e com os 
demais vereadores.

Como o projeto é de 
autoria do Poder Legislativo 
e consiste em uma emenda 
à Lei Orgânica do Município, 
não seria necessária a san-
ção do prefeito, contudo, é 
preciso a assinatura de pelo 
menos sete vereadores para 
ser apresentado e de 14 
votos para ser aprovado.

Moção de repúdio
Os vereadores de Cascavel iriam votar na sessão de ontem uma 
moção de repúdio em desfavor do ministro da Infraestrutura, 

Tarcísio de Freitas, que declarou que a nova concessão das rodovias do 
Paraná seguirá o modelo híbrido, o qual limita o desconto das tarifas 
em 17%. Contudo, a moção foi retirada de pauta porque não contava 

com a assinatura do presidente da Câmara, Alécio Espinola, que 
chegou a se acorrentar em um protesto contra o pedágio do Paraná 
durante a vinda de Tarcísio a Cascavel. O assunto não saiu da pauta.

Homenagem
A Câmara de Cascavel vai homenagear o Padre Santo Pelizzer, 

que receberá a outorga do Título de Honra ao Mérito. A 
proposição é do vereador Cidão da Telepar (PSB) por meio do 

Projeto de Decreto Legislativo 2 de 2021.

Beleza não põe mesa 
A Câmara de Cascavel aprovou 
o Projeto de Lei 40/2021, que 
proíbe o plantio e autoriza 
a poda e a retirada das 
árvores da espécie spathodea 
campanulata, a popular 
bisnagueira. Existem pelo 
menos 20 dessas árvores 
plantadas em Cascavel, que 
chamam a atenção pelo 
colorido das suas flores. A 
perseguição à espécie ocorre 
após a descoberta que a árvore 
produz um néctar altamente 
tóxico, capaz de matar abelhas 
e beija-flores, além de outras 
espécies de insetos e pássaros. 
Nas redes sociais, a medida 
ganhou apoio condicionado: os 
internautas querem que seja 
obrigatório o plantio de outra 
árvore no local de todas as que 
forem sacrificadas.

Sessão Ordinária
Foram aprovadas na sessão 
dessa terça-feira (11) três 
projetos de lei. O PL 20/21 
define novas diretrizes e 
ajustes para a fiscalização de 
ações voltadas ao controle 
das arboviroses (dengue) 
no Município. O PL 39/21 
autoriza isenção do EstaR para 
veículos da saúde que trazem 
pacientes de outras cidades. 
E o PL 40/21, do vereador 
Celso Dal Molin (PL), que visa 
proteger as abelhas.

Licitação do transporte
Segue sem muito alarde o 
trâmite para a nova licitação 

do transporte coletivo de 
Cascavel, cujos contratos estão 
chegando ao fim. A Transitar 
contratou a Fipe (Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas) para estudos 
de modelagem e prestação 
de assessoramento para a 
realização da nova concessão. 
Um dos contratos termina em 
dezembro deste ano, o outro, 
em fevereiro de 2022.

Falando em ônibus...
A medida administrativa da 
Transitar que suspendia a 
utilização do cartão-isento 
nos ônibus do transporte 
público de Cascavel teve 
a vigência encerrada no 
domingo. Com isso, as pessoas 
com mais de 60 anos podem 
voltar a utilizar o transporte 
público gratuitamente. As 
restrições quanto aos horários 
permanecem inalteradas, ou 
seja, os idosos que possuem 
o cartão estão autorizados a 
usar o serviço das 9h às 16h e 
a partir das 20h, de segunda 
a sexta; aos sábados, a partir 
das 9h, e sem restrições aos 
domingos. A medida visava 
segurar os idosos em 
casa para tentar conter o 
avanço da covid-19.

Inauguração 
O prefeito Leonaldo Paranhos e 
o secretário de Saúde, Miroslau 
Bailak, inauguram hoje (12) as 
novas instalações da Unidade 
Básica de Saúde do Bairro 
Cancelli. O ato está marcado 
para as 10h45.

Vereadores querem
emendas impositivas
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As prestações de contas do Muni-
cípio de Cascavel referente aos anos 
de 2018 e 2019 foram aprovadas pelo 
TCE-PR (Tribunal de Contas do Paraná). 
Os conselheiros seguiram o relatório do 
acórdão e aprovaram, sem ressalvas, 
as contas dos dois exercícios. Na última 
década, as aprovações sem qualquer 
ressalva só aconteceram na gestão do 
prefeito Leonaldo Paranhos.

As contas também foram apro-
vadas pela Comissão de Finanças da 
Câmara de Vereadores de Cascavel. 
A comissão aprovou o relatório nessa 
segunda-feira (10).

Em 2017, primeiro ano do primeiro 

mandato de Paranhos, quando o orça-
mento executado foi deixado pela ges-
tão anterior, houve uma ressalva por 
conta de um documento que deixou 
de ser anexado, mas foi prontamente 
corrigido. Nos anos anteriores, sem-
pre houve ressalvas ou recomendações 
pelo órgão fiscalizador.

Ressalva significa que a aprovação 
ocorreu, mas ficou uma observação que 
evidencia a existência de alguma irregula-
ridade, embora esta não tenha sido repu-
tada capaz de inviabilizar a aprovação.

O zelo com o dinheiro público 
sempre deu a tônica da administração 
nos últimos quatro anos. O prefeito 

Paranhos tem determinado fiscaliza-
ção rígida no cumprimento dos con-
tratos e ele mesmo faz questão de 
acompanhar de perto a aplicação dos 
recursos financeiros. “Transparência 
e zelo com o dinheiro público devem 
nortear a gestão pública. Saímos de uma 
economia média de 10% para 32% nas 
licitações, mas aumentamos a fiscaliza-
ção nos processos de compras. Para isso, 
criamos uma secretaria específica [Casa 
Civil - Secretaria da Transparência, da Pre-
venção e Combate à Corrupção], que tem 
justamente a função de analisar processos 
e acompanhar a entrega de produtos e 
serviços”, destaca o prefeito.

 Os vereadores Professor San-
tello (PTB), Liliam Porto (PT) e Beth 
Leal (Republicanos), membros da 
Comissão Permanente de Educação 
da Câmara de Cascavel, solicitaram 
nessa terça-feira (12) que o Poder 
Executivo disponibilize, por meio de 
boletim diário no Portal da Prefeitura 
de Cascavel, dados atualizados de 
vacinas contra a covid-19 aplicadas 
nos servidores e nos professores de 
instituições de ensino. 

Para os legisladores, essa é 
uma maneira de informar a comu-
nidade como está o andamento da 
vacinação nesses trabalhadores. 
“Pedimos também que, no boletim, 
seja exposto o cronograma das ins-
tituições e os critérios que serão 
adotados para as diferentes redes 
e níveis de ensino que receberão 
a vacina. Ou seja, tanto nas ins-
tituições públicas e privadas, do 
ensino infantil ao superior”, res-
saltou Santello.

Na indicação, os vereadores 
pediram que seja disponibilizado o 
total de vacinados nas instituições 
de ensino diariamente, inclusive 
informando listagem das unidades 

Comissão de Educação pede 
boletim diário de vacinados

que já foram contempladas.
Para a vereadora Beth Leal, 

o retorno às aulas implica numa 
questão de imunização dos profes-
sores, para que a segurança desse 
esse público seja estendida de 
forma satisfatória: “Estamos acom-
panhando como está a retomada 
dessas aulas, e juntamente com 
o retorno, o plano de imunização. 
Levaremos essas dúvidas à Secre-
taria de Educação para que pos-
samos responder esses questio-
namentos à população”, reforçou.

“Estamos cumprindo o papel 
que nos cabe como fiscalizadores 
por meio da Comissão de Educa-
ção, afinal de contas, o retorno das 
aulas vai provocar mais contato, o 
que pode resultar em mais contá-
gio.  Em nossas visitas da Comis-
são acompanhamos várias ques-
tões, sobretudo neste momento, 
o controle sanitário”, concluiu a 
vereadora Liliam Porto.

Leia mais sobre a vacinação 
contra a covid-19 nas páginas 6 e 
7 desta edição.

Após dez anos, Cascavel volta a ter contas aprovadas sem ressalvas

VEREADORES querem monitorar de perto imunização contra covid-19
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 Trinta e cinco UBS (Unidades 
Básicas de Saúde) e USF (Unida-
des Saúde da Família) de Casca-
vel estarão aber tas no próximo 
sábado (15) para vacinação 
da covid-19 para pessoas com 
comorbidades e que estejam na 
faixa etária de 55 a 59 anos.

O atendimento será das 8h 
às 17h nas unidades listadas e 
somente serão imunizadas pes-
soas desse grupo prioritário. Os 
pacientes precisam apresentar 
um documento de identificação 
com foto, CPF, comprovante de 
residência e o laudo médico/
prescrição com informações da 
doença preexistente.

Cascavel segue à risca a orien-
tação do Ministério da Saúde e o 
grupo das pessoas com comorbida-
des será vacinado por idade.

No Portal do Conselho Regional 
de Medicina do Paraná (CRM-PR) 
tem o link disponibilizado para os 
médicos fazerem o laudo. Essa 

Unidades de saúde abrirão sábado 
para vacinar pessoas com comorbidade

orientação é válida para os pacien-
tes com comorbidades atendidos 
pela rede privada.

Já os pacientes atendidos pelo 
SUS, a comorbidade pode ser com-
provada pela unidade, mas é reco-
mendável que seja levado o docu-
mento que comprova a situação.

UNIDADES
A vacinação acontecerá nas 

unidades do Aclimação, Cancelli, 
Cascavel velho, Claudete, Floresta, 
Los Angeles, Neva/Vila Tolentino, 
Pacaembu, Palmeiras, Parque São 
Paulo, Santa Cruz, Santa Felici-
dade, São Cristóvão, Brasma-
deira, Canadá, Cataratas, Cidade 
Verde, Colmeia, Interlagos, Ipa-
nema, Jardim Maria Luiza, Lago 
Azul, Morumbi, Nova Cidade, 
Parque Verde, Periolo, Pionei-
ros Catarinenses, Presidente, 
Rio do Salto, Riviera, Santo Ono-
fre, Santos Dumont, São João, 
Tarumã, 14 de Novembro. 

Cedip realiza Dia D 
O Cedip (Centro Especializado de Doenças Infecto-Parasitárias) de Cascavel rea-

liza neste sábado (15), das 8h às 17h, o Dia D de vacinação contra a covid-19.
Podem se vacinar pessoas vivendo com HIV que tenham de 55 a 59 anos de 
idade. Caso o paciente queira se vacinar na unidade de saúde, é necessário 

apresentar documentação comprovando ser portador do vírus. 
O Cedip fica na Rua Cuiabá, 2.340, no Ciro Nardi. Contato: (45) 3392-6420.

 Comorbidades
Fazem parte do grupo das comorbida-
des: Pessoas com diabetes; Pneumo-
patias crônicas graves; Hipertensão 

Arterial Resistente; Hipertensão arterial 
estágio 3; Hipertensão arterial está-

gios 1 e 2 com LOA e/ou comorbidade; 
Insuficiência cardíaca; Cor-pulmonale 

e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia 
hipertensiva; Sindromes coronaria-
nas; Valvopatias; Miocardiopatias e 
Pericardiopatias; Doenças da Aorta, 

dos Grandes Vasos e Fístulas arteriove-
nosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias 
congênita no adulto; Próteses valva-

res e Dispositivos cardíacos implanta-
dos; Doença cerebrovascular; Doença 

renal crônica; Imunossuprimidos; 
Anemia Falciforme; Obesidade mór-

bida e Cirrose hepática.
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 A Secretaria da Saúde iniciou 
ontem a segunda fase da campa-
nha de vacinação contra a gripe. 
Nessa etapa, que deve seguir até 
8 de junho, serão imunizados ido-
sos com 60 anos ou mais e pro-
fessores da rede pública e privada. 
Cerca de 1.949.851 paranaenses 
se enquadram nestes grupos.

Segundo a Rede Nacional de 
Dados em Saúde, de 12 de abril 
até segunda-feira (10), período que 
abrangeu o primeiro grupo, o Paraná 
imunizou pouco mais de 494,6 mil 
pessoas contra a Influenza. Esse 
número representa 38,5% do quan-
titativo de convocados, que soma 
1.283.614 paranaenses. O Estado 
recebeu 1,3 milhão de doses do 
imunizante enviados pelo governo 

federal para cobertura desta fase.
“Tínhamos uma meta para vaci-

nar crianças, gestantes, puérperas, 
povos indígenas e trabalhadores 
da saúde neste primeiro grupo. 
Embora não tenhamos atingido a 
meta, quase meio milhão de para-
naenses foram vacinados. Isso só 
é possível com a colaboração dos 
municípios”, afirmou o secretário 
da Saúde, Beto Preto.

A estimativa do Ministério da 
Saúde é de que pelo menos 4,4 
milhões de pessoas sejam vaci-
nadas no Paraná durante toda a 
campanha. O número corresponde 
a 90% do público-alvo, meta esta-
belecida pela pasta.

Na terceira etapa, de 9 de junho 
e 9 de julho, serão vacinados os 

seguintes grupos: pessoas com 
comorbidades, deficiência perma-
nente, caminhoneiros, trabalhadores 
de transporte coletivo rodoviário de 
passageiros urbano e de longo curso, 
trabalhadores portuários, forças de 
segurança e salvamento, forças 
armadas, funcionários do sistema de 
privação de liberdade, população pri-
vadas de liberdade e adolescentes e 
jovens em medidas socioeducativas.

COVID-19 
A orientação do Ministério da 

Saúde é que pessoas que se vaci-
naram contra a covid-19 devem 
aguardar de 14 a 21 dias para 
tomar a vacina contra a Influenza, 
conforme orientação do fabricante 
do imunizante.

 A vacinação para gestantes e 
puéperas - mulheres que tiveram 
bebês até 45 dias - está suspensa 
temporariamente em Cascavel. A 
Sesau (Secretaria Municipal de 
Saúde) decidiu seguir a orientação 
da Anvisa (Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária), que emitiu nota 
técnica recomendando a suspen-
são do imunizante do laboratório 
AstraZeneca, que foi considerado 
medicação off-label - quando não 
há indicação na bula.

O secretário de Saúde, Mirolau 
Bailak, ressalta, no entanto, que o 
fato de não estar na bula não sig-
nifica contraindicação. A decisão 
de suspender a vacinação, tem-
porariamente, foi tomada após 
reunião com a equipe de Saúde 
e contatos feitos com o prefeito 
Leonaldo Paranhos. “Na dúvida 
nós decidimos suspender por 
alguns dias”, afirmou Bailak.

O Município aguarda a chegada 

Cascavel suspende vacinação 
para grávidas e puérperas

do primeiro lote da vacina da Pfi-
zer para retomar a imunização em 
gestantes e puérperas. Na segun-
da-feira (10), o prefeito Leonaldo 
Paranhos esteve com o secretário 
de Saúde do Paraná, Beto Preto, que 
confirmou que Cascavel receberá a 
vacina da Pfizer. O imunizante é reco-
mendado para gestantes. “Vamos 
utilizar para esse grupo específico, já 
que surgiu essa dúvida da Anvisa”, 
afirmou o secretário.

Técnicos e gestores da Sesau 
irão definir como ficará o crono-
grama de vacinação e quando será 

a retomada para o público de gestan-
tes e puérperas com comorbidades, 
que se iniciaria ontem (11).

Para as gestantes que perten-
cem, também, a outros grupos, 
como o de saúde, e que já toma-
ram a primeira dose da AstraZe-
neca, a recomendação é de que 
tomem a segunda normalmente.

De acordo com Ali Haidar, 
gerente de Atenção Primária da 
Sesau, assim que houver uma 
definição, o Município de Cas-
cavel irá divulgar à população o 
novo cronograma. 

Nota oficial
No início da noite, a Secretaria de Saúde do Paraná divulgou nota oficial a 

respeito da suspensão da vacinação: “A Secretaria de Estado da Saúde orienta 
aos municípios que suspendam temporariamente a vacinação da AstraZeneca/
Fiocruz para as gestantes, conforme recente posicionamento da Agência Nacio-

nal de Vigilância Sanitária (Anvisa), até novo entendimento. A Sesa ressalta ainda 
que a bula do imunizante também deve ser seguida, especialmente com a devida 
avaliação e acompanhamento médico. A Secretaria também orientou os municí-

pios a monitorar as gestantes que já foram vacinadas”.

Estado inicia vacinação contra a gripe em idosos e professores
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Produtores orgânicos passam 
por vistoria para a certificação

O processo para a certificação 
dos produtores de orgânicos em 
Cascavel e seus distritos continua. 
A Fundetec (Fundação para o Desen-
volvimento Científico e Tecnológico) 
deu início ao projeto que faz parte 
do Provai (Programa de Valorização 
da Agroindústria Familiar) no ano 
passado e, desde então, cerca de 
30 famílias estão sendo atendidas 
em - parceria com a Fundação - pela 
cooperativa Biolabore e pelo governo 
do Estado, por meio do Programa 
Paraná Mais Orgânico.

Após um mês de prorrogação 
por conta da pandemia da covid-
19, as vistorias começaram a ser 
realizadas e, nesta primeira fase, 
dez propriedades receberam a 
visita dos técnicos responsáveis 
por oferecer toda a assistência 
para a obtenção do certificado e 
posteriormente o selo de Produto 
Orgânico do Brasil.

“Para que um produtor seja 
considerado orgânico, ele precisa 
passar por uma auditoria de algum 
órgão fiscalizador e um deles, tal-
vez o mais reconhecido aqui, no 
Paraná, é o Tecpar [Instituto de 
Tecnologia do Paraná]. Tudo isso 
gera um custo para o produtor, 
porém, a Fundetec está atuando 

com a Biolabore e somos nós que 
estamos fazendo toda essa ponte 
com o Instituto e com a Unioeste, 
sem que haja custo para o agricul-
tor”, explica o engenheiro químico 
Frederico Lovato, da Fundetec.

O objetivo é simples: fomentar 
o número de produtores orgânicos 
e mais tarde levar esses alimentos 
para a merenda escolar. 

EXIGÊNCIAS
Para conquistar o selo, é preciso 

seguir uma série de exigências, 
conforme esclarece o engenheiro 
agrônomo André Rodrigo Carlito, do 
Paraná Mais Orgânico: “Nós avalia-
mos se a propriedade atende a legis-
lação dos orgânicos para poder rece-
ber a certificação porque não é só a 
questão de não aplicar agrotóxicos, 
há outras coisas que precisam ser 
feitas, como na estrutura física. A 
gente vem, adéqua a propriedade, 
o manejo e encaminha para audi-
toria do Tecpar”.

Para a agricultora Daniele de 
Fatima Correia Kosarewicz, de Rio 
do Salto, que vende verduras na 
Feira do Produtor e faz parte do 
programa, a certificação trará mais 
confiança aos seus consumidores. 
“As pessoas chegam e pedem se 

é orgânico e temos que dizer que 
não porque não temos selo, mas 
não usamos agrotóxico há pelo 
menos cinco anos. Seria muito 
bom se tivesse o cer tificado, 
porque o alimento orgânico é 
mais procurado na feira e, com o 
selo, teríamos a comprovação”.

FEIRA PRÓPRIA
A ideia do projeto inclui ainda, 

para o segundo semestre de 2021, 
a realização de uma feira municipal 
de orgânicos, na qual todas essas 
famílias certificadas poderão ven-
der seus produtos e garantir maior 
visibilidade da população.

O QUE É ORGÂNICO?
No Brasil, a Lei 10.831, de 

dezembro de 2003, considera um 
produto orgânico, in natura ou pro-
cessado, “aquele que é obtido em 
um sistema orgânico de produção 
agropecuária ou oriundo de processo 
extrativista sustentável e não preju-
dicial ao ecossistema local”.

São alimentos cultivados de 
maneira totalmente natural, sem a 
adição de produtos químicos e/ou 
agrotóxicos. Podem ser alimentos 
orgânicos: verduras, frutas, sucos, 
óleos, ovos, carne, vinhos e outros.
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Voluntários reforçam 
casas contra o frio

A estação mais fria do ano se apro-
xima e, com ela, as preocupações de 
muitos moradores cujas casas frágeis 
nem sempre mantêm o interior aque-
cido. Pensando nisso, um grupo de 
voluntários de Cascavel abraçou a causa 
há cerca de um ano, quando conheceu o 
projeto social Brasil Sem Frestas.

Em uma ação de entrega de pizzas, 
ano passado, no Jardim Melissa, zona 
norte de Cascavel, o grupo de voluntá-
rios do projeto “Fazer o bem sempre” 
se comoveu com a situação de algumas 
casas que não tinham apenas frestas, 
mas buracos nas paredes. Foi então que 
buscaram formas de ajudar e conhece-
ram o projeto Brasil Sem Frestas. “A 
princípio, era para ser uma ação só, mas 
eu me apaixonei pelo projeto”, conta a 
responsável pelo projeto na cidade, Iza-
bel Aparecida Antunes.

O grupo tem 30 voluntários, sem 
contar as pessoas que ajudam na 
arrecadação das caixas. Dentre eles, 
estão as costureiras, que são parcei-
ras na hora de confeccionar as placas 
aplicadas nas casas.

O projeto ficou parado durante alguns 
meses, por conta da pandemia do novo 
coronavírus, pois o grupo não possui 
um local para armazenar os materiais 
coletados, como as caixinhas de leite. 

Para facilitar o processo, o grupo pede 
que as pessoas que forem doar caixas 
de leite para o projeto encaminhem as 
embalagens devidamente higienizadas e 
recortadas da maneira correta.

Brasil Sem Frestas
O projeto nasceu em 2009 na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, quando a 

química Maria Luisa Camozzato se preocupou com a situação das famílias em vulnerabili-
dade social da região. Ela passou a pesquisar sobre as possibilidades e chegou à conclusão 

de que placas de caixinhas de leite - Tetra Pak -, costuradas, viram placas de isolamento 
térmico, capazes de resfriar ou aquecer em até 8ºC a temperatura ambiente. O Brasil Sem 
Frestas é um projeto social sem fins lucrativos, sem investimentos e conta apenas com tra-
balho voluntário. O projeto está presente em diversas cidades no país, em estados como, 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, entre outras.

A importância do projeto é latente 
para quem ajuda, para quem recebe e 
para quem o conhece. 

As famílias ficam gratas pelo traba-
lho dos voluntários, que humaniza um 
pouco mais suas moradias e traz con-
forto, além de uma sensação de aco-
lhimento. “Sou grata porque, graças ao 
lindo trabalho de vocês, minha casinha 

ficou mais habitável”, relata Gisa, que 
mora no Jardim Melissa e teve sua casa 
“reforçada” contra o frio. 

Além das famílias que são ajudadas, 
quem atua como voluntário também fica 
feliz e gosta de espalhar a mensagem por 
onde vai. “Eu falo para os quatro cantos 
do mundo que é o projeto mais lindo que 
já conheci na minha vida”, afirma Izabel.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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 A Secretaria de Cultura e Esportes de 
Cascavel convida para mais uma edição 
da Semana Nacional dos Museus. Com 
extensa programação, destaque para a 
participação do Museu de Arte de Casca-
vel, do Museu Histórico Celso Formighleri 
Sperança e do Museu da Imagem e do 
Som, com eventos, reuniões, tour virtual, 
ações educativas e vídeos, tudo disponí-
vel no formato on-line.

O tema que norteia cada edição da 
Semana Nacional de Museus é aquele 
escolhido pelo Conselho Internacional 
dos Museus em alusão ao Dia Interna-
cional de Museus, comemorado em 18 
de maio. O evento visa fomentar as dis-
cussões do campo museal e inspirar os 
eventos propostos pelas instituições.

Este ano, o tema escolhido foi O 
futuro dos museus: recuperar e reimagi-
nar, que propõe a reflexão sobre o futuro 
dos museus. Porém, só é possível inspirar 
o futuro se existir um compromisso cria-
tivo com o presente.  

 Além de oferecer mais de 50 
oficinas em todas as áreas artísti-
cas, o Programa Cultura em Ação 
lança mais uma novidade: o Coral 
Municipal Juvenil de Cascavel, para 
alunos dos 13 aos 25 anos.

As aulas serão presenciais no 

CURSOS OFERECIDOS 
NA MODALIDADE 

PRESENCIAL OU HÍBRIDO 

(vagas remanescentes) 

l Ballet (Clássico, Jazz, 
    Dança Contemporânea, 
    Técnica Masculina e 
    3ª idade)
l Laboratório de balé moderno
l Fit Dance (acima de 14 anos)
l Kpop
l Danças Urbanas
l Laboratório de Break
l Danças Circulares 
l Metais (Trompete, 
    Trombone, Trompa, Tuba, 
    Eufônio)

l Iluminação e Sonorização 
   (apenas para maiores de 18 anos)
l Violão Popular
l Violão Clássico
l Ukulele
l Baixo Elétrico
l Guitarra Elétrica
l Bateria
l Flauta Doce
l Violino
l Viola clássica
l Violoncelo
l Teoria Musical
l Coral Adulto
l Coral Jovem
l Desenho
l Artes Visuais
l Teatro

 MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS 
17/05/2021 a 23/05/2021 - 10h às 24h

Apresentação - Roteiro em áudio para visitação do tour 
virtual do Museu Histórico Celso Formighieri Sperança

Exibição de filme - Documentário Memória Viva: 
Impressões, depoimentos dos pioneiros de Cascavel 
e suas histórias, vivencias e percepções do cotidiano. 

Exibição de filme - Projeto Memória Viva: Minha Tra-
jetória lançamento em abril de 2021, com depoimen-
tos de personalidades da cidade de Cascavel.

Exposição - Análise comparativa da Morfologia 
Urbana de Cascavel por meio de fotografias históricas 
do acervo do MIS. 

Exposição - Virtual sobre a Arquitetura Escolar em Cascavel. 

Exposição - Alusiva aos 70 anos da cidade de 
Cascavel, imagens que marcaram época. 

Exposição - Arquitetura em Cascavel, Destaque para 
o Patrimônio Histórico: Igreja Nossa Senhoras de 
Fátima - Igreja do Lago.  

Exposição - Virtual sobre fatos históricos e aconteci-
mentos esportivos do Município de Cascavel.

MUSEU DE ARTE DE CASCAVEL - MAC
17/05/2021 - 18h30 às 19h

Apresentação - Vídeo sobre Esculturas tumulares do 
Cemitério Central de Cascavel-PR, como um museu 
a céu aberto.

18/05/2021 - 18h
Lançamento do Catálogo Virtual do acervo “Aldir 
Blanc - Arte contagiante”.

19/05/2021 - 17h às 18h
Vídeo apresentação coleção de Cerâmica Popular 
Paraguaia do acervo do Museu de Arte de Cascavel.

MUSEU HISTÓRICO CELSO 
FORMIGHIERI SPERANÇA

17/05/2020 a 23/05/2020 - 10h às 24h
Visita mediada - Vídeo explicativo sobre o Memorial 
dos Pioneiros.
 
17/05/2021 a 23/05/2021 - 08h às 24h
Ação educativa 

17/05/2021 a 23/05/2021 - 18h às 18h30
Apresentação - Esculturas tumulares do Cemitério 
Central de Cascavel. 

19ª Semana Nacional de Museus começa dia 17
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE CASCAVEL:

Abertas as inscrições para o coral 
municipal juvenil de Cascavel

CURSOS OFERECIDOS 
SOMENTE ON-LINE 

(vagas remanescentes)

l Ballet Babyclass (3 a 5 anos)
l Ballet Infantil (6 a 11 anos)
l Danças Urbanas (6 a 11 anos)
l Violão Popular (6 a 11 anos)
l Flauta Doce (6 a 11 anos)
l Musicalização Infantil 
   (6 a 10 anos)
l Artes Visuais (6 a 11 anos)
l Desenho (9 a 11 anos)
l Dança Inclusiva
l Danças Circulares
l Violão Popular
l Flauta Doce
l Técnica Vocal (apenas para 

Teatro Municipal Sefrin Filho, das 
16h às 17h30, nas quartas-feiras, 
com início no dia 26 de maio. 

Todas as oficinas são ofere-
cidas gratuitamente pela Secre-
taria de Cultura e Espor tes para 
alunos a par tir dos 6 anos de 

idade até a terceira idade. Para 
as modalidades presenciais, a 
idade mínima para realizar as 
oficinas é de 12 anos.

Inscrições e mais informações 
pelo WhatsApp: (45) 98809-4569, 
em horário comercial.   

maiores de 16 anos)
l Ukulele
l Teclado/Piano 
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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
Sol e Lua brilham intensamente no seu paraíso astral e garantem 
um momento de alegrias e conquistas para você. Aproveite a 
maré de sorte para investir nos seus objetivos. Os astros também 
acentuam seu entusiasmo e bom humor. Se depender de charme 
e simpatia, seu sucesso nas paqueras está mais do que garantido.

Aquário 21/01 a 19/02
Tensões vão rondar o seu convívio com a família no início do dia e você 
deve ter muito jogo de cintura para não brigar com os parentes. Tente ser 
mais flexível. A fase continua muito favorável para quem pode trabalhar 
em casa, com boas chances de aumentar seus ganhos até o fim do dia.

Peixes 20/02 a 20/03
Lua e Sol se juntam na sua Casa da Comunicação, estimulando as 
conversas e negociações em todos os setores. Mensagens e encontros 
virtuais podem animar a paquera: aproveite para conhecer melhor o alvo. 
A dois, estimule o diálogo e aproveite para fazer planos com seu amor.

Procure ter cuidado com as palavras ao defender suas ideias no 
trabalho, pois Saturno na Casa 3 pode fazer você agir e falar de modo 
muito duro ou autoritário. Só não exagere: respeite seus limites e a sua 
saúde. Assuntos de casa e família terão prioridade no início da noite.

Leão 22/07 a 22/08
O Sol acentua o lado mais ambicioso do seu signo e você fará 
o que estiver ao seu alcance para se destacar na multidão. No 
trabalho, vai usar todo seu potencial para provar aos chefes que 
merece novas oportunidades. Pode até conquistar uma posição 
melhor no emprego, porque o céu indica um momento de con-
quistas e realizações para você.

Virgem 23/08 a 22/09
Sol e Lua continuam brilhando intensamente na sua Casa do 
Conhecimento e você terá muita facilidade para aprender coisas 
novas. É um bom momento para estudar, ainda mais se você 
estiver se preparando para algum tipo de teste ou concurso. O dia 
também é favorável para resolver questões de Justiça.

Confie em seus instintos e siga sua intuição. Conhecer seus 
pontos fortes e aqueles aspectos que você ainda precisa evoluir 
possibilita que você explore melhor as oportunidades e reconheça 
suas limitações, aceitando o processo de evolução.

Sol e Lua iluminam a casa da união e inspiram você a trabalhar em 
equipe para conquistar seus objetivos. Claro que é preciso respeitar 
o distanciamento social, mas você poderá contar com o apoio dos 
colegas para agilizar as tarefas e cumprir logo as metas em comum.

Câncer 21/06 a 21/07
A Lua em quadratura com Saturno alerta que você pode ser for-
çado a repensar alguns objetivos e até abrir mão de um projeto 
que tem para o seu futuro. Mudanças quase sempre são difíceis, 
mas será mais fácil lidar com elas se você conseguir desapegar 
e, simplesmente, seguir adiante.

O céu anuncia uma ótima fase para o seu bolso. Sol e Lua se 
unem na sua casa das finanças e anunciam um período de muita 
sorte para você neste setor. Você pode ter boas ideias ou boas 
oportunidades de aumentar seus ganhos.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Cautela e discrição são as palavras de ordem para você nesta terça-
-feira. Sol e Lua continuam na Casa 12 e incentivam você a adotar 
uma postura mais quieta a reservada. Procure observar melhor o 
que acontece à sua volta e tente seguir os conselhos da sua intuição.

As coisas podem não sair exatamente como você planejou no 
início do dia. A Lua sinaliza desafios no trabalho ou em relação há 
algo muito desejado. Procure encarar os obstáculos com leveza. 
No romance, você vai usar todo o seu charme para envolver seu 
amor. Só evite impor demais as suas vontades: saiba ceder.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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3/dna — rap — rec. 4/aloé. 5/relax — serra. 9/adjetivar.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
24 
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 As equipes de Educação de Trân-
sito da Transitar (Autarquia Municipal de 
Mobilidade, Trânsito e Cidadania) realiza-
ram ontem, em Cascavel, mais uma ação 
de abordagem educativa alusiva ao Maio 
Amarelo.  Foram entregues materiais para 
os condutores de automóveis e orientados 
sobre a segurança na condução do veículo, 
como usar cinto de segurança e cadeirinha 
para crianças, respeitar os limites de veloci-
dade da via e, principalmente, alertar sobre 
os perigos de dirigir usando o celular.

Os números de acidentes por desa-
tenção e de multas quando o condutor 
está segurando ou manuseando telefone 
celular são altos. “Nós temos observado 
que a todo o momento várias pessoas 
utilizam o celular no trânsito, tanto para 
falar quanto para enviar mensagens”, 
reforça Luciane de Moura, educadora de 
trânsito da Transitar.

Com as novas regras da Lei 14.071 
(Código de Trânsito Brasileiro), as pes-
soas estão sendo alertadas que autuação 

Um homem que pilotava uma 
motocicleta fur tada fugiu após 
sofrer um acidente na BR-277. O 
caso aconteceu na tarde de ontem 
no Bairro Pacaembu, em Cascavel.

De acordo com a PRF (Polícia 
Rodoviária Federal), um caminhão 
seguia pela BR-277 no sentido a 
Foz do Iguaçu quando se aproxi-
mou do acesso do Trevo da Portal 
e foi atingido por um motociclista 
que atravessava a rodovia.

Socorristas da Ecocataratas 
foram mobilizados rapidamente, 
mas, antes de chegarem ao local, 
o condutor da moto já tinha fugido 

Após acidente na 277, motociclista 
foge e abandona moto furtada 

LUIZ FELIPE MAX / PORTAL SOT

Um motociclista de 49 anos ficou 
ferido na tarde dessa terça-feira (11) após 
cair da moto que conduzia no Bairro Cas-
cavel Velho, em Cascavel.

Ele seguia pela Rua Berlim e, ao aces-
sar a Rua João Wichoski, foi fechado por 

um automóvel. Socorristas do Siate foram 
mobilizados e prestaram os primeiros 
atendimentos ao motociclista, que 
sofreu ferimentos leves e foi encami-
nhado à UPA (Unidade de Pronto-Aten-
dimento) Veneza. 

Jovem é salva 
de afogamento no 

Lago Municipal  

sentindo ao Bairro Cascavel Velho, 
abandonando a moto. 

Uma equipe da PRF registrou 
a ocorrência e constatou que a 

motocicleta havia sido furtada em 
Campo Mourão horas antes.

A motocicleta Honda CBX 250 
Twister foi guinchada ao pátio da PRF. 

Um homem salvou uma jovem 
de 18 anos de se afogar no 
Lago Municipal de Cascavel 

na manhã de ontem. Segundo 
populares, em surto, uma 

jovem estava na área do trapi-
che quando se atirou na água. 
O homem corria na pista do 

Lago quando viu a cena e cor-
reu para resgatá-la. 

O Corpo de Bombeiros foi acio-
nado e encaminhou a jovem 

para atendimento na UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) 
Veneza. Ela teve uma contu-

são em dorso e hipotermia. O 
homem que resgatou a jovem 

não se feriu.

Maio Amarelo: Transitar realiza 
ação educativa para motoristas
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sobre o celular (quando estiver manu-
seando o aparelho) corresponde a multa 
gravíssima, com sete pontos na CNH (Car-
teira Nacional de Habilitação).

“O resultado da ação foi muito positivo. 
Diversos condutores elogiaram o trabalho 
realizado e solicitaram que essas ações 
sejam feitas mais vezes”, comemora Luciane 
de Moura.

A equipe da Transitar está à dispo-
sição para sanar as dúvidas da popu-
lação sobre o trânsito de Cascavel. A 
autarquia fica na Rua Erechim, 1.436, 
e o telefone para contato é o (45) 3016-
0800, e o WhatsApp da ouvidoria é o  
(45) 99135-5207. 

Homem fica ferido ao cair de moto 
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O Corinthians é o primeiro semi-
finalista do Campeonato Paulista 
Sicredi 2021. Jogando na Neo Quí-
mica Arena, o time comandado por 
Vagner Mancini contou com atua-
ção inspirada dos seus zagueiros 
para golear a Inter de Limeira por 
4 a 1, na tarde dessa terça-feira, 
no duelo que abriu as quartas de 
final do Estadual. Jemerson mar-
cou duas vezes e Raul Gustavo, 
nos acréscimos, anotou outro.

Dos cinco gols do jogo, quatro 
foram marcados por zagueiros. 
Thalisson foi o outro defensor a 
balançar as redes, no único gol 
da Inter. E o veterano Fagner, que 
completava seu 400º jogo pelo 
Corinthians, abriu o placar.

Agora o time de Mancini espera 

 O jogador de futsal Aladinho, 
ar tilheiro absoluto do Cascavel 
Futsal no início dos anos 2000, 
receberá da Câmara de Vereado-
res a Medalha Esportiva Osmar 
“Xiquinho” Zimmermann. A home-
nagem foi proposta pelo vereador 
Josias de Souza (MDB), por meio 
do Projeto de Decreto Legislativo 
5/2021, aprovado na sessão de 
segunda-feira (10).

“O Aladinho é um ícone para 
a cidade de Cascavel. Um cara 
que a cidade ama, que repre-
sentou a gente não só no Brasil, 
mas no exterior também”, disse 
o vereador, lembrando da atuação 
do jogador no Kuwait, na Itália e 
em campeonatos mundiais. “E é 
uma surpresa para ele, pois não 

RESULTADOS DE ONTEM
    LIBERTADORES

 The Strongest  ?x?  Barcelona Guayaquil
 Deportivo Táchira  ?x?  Internacional
 Santos  ?x?  Boca Juniosrs
 Union La Calera  ?x?  Flamengo
 Sporting Cristal  ?x?  Racing
 Independiente del Vale  ?x?  Palmeiras

COPA SUL-AMERICANA
 Metropolitanos  ?x?  Athletico
 Talleres  ?x?  Tolima
 Bragantino  ?x?  Emelec
 Montevideo City  ?x?  Independiente

o comuniquei que estava fazendo 
esse projeto com essa homena-
gem”, revelou Josias.

Norber to Aladinho Macedo 
Dutra, gaúcho de Machadinho (RS) 
e criado no Paraná, construiu uma 
carreira vitoriosa no futsal. O pivô é 
o maior artilheiro do Cascavel Fut-
sal de todos os tempos, tendo sido 
recordista absoluto de gols em 
uma única edição do Campeonato 
Paranaense de Futsal Chave Ouro, 
com 34 gols marcados em 2004.

O jogador foi tricampeão para-
naense em 2003, 2004 e 2005 
ainda pelo Cascavel, depois de já 
ter sido também tricampeão pelo 
São Miguel. Em 2006, foi para 
o Malwee de Santa Catarina e, 
ao lado do lendário Falcão, foi 

Aladinho receberá medalha
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Atletas olímpicos 
começam a 

ser vacinados
O Ministério da Saúde confirmou que a 
vacinação da delegação brasileira que 
vai para os Jogos Olímpicos em Tóquio 
terá início nesta quarta-feira, no Rio de 
Janeiro, em São Paulo e em Fortaleza. 
Outras três capitais brasileiras (Porto 

Alegre, Belo Horizonte e Brasília) 
também serão palco da vacinação de 
atletas.  A imunização será feita em 
parceria com o Ministério da Defesa 
e o Ministério da Cidadania. Além de 

atletas, profissionais credenciados para 
as Olimpíadas também receberão a 

vacina contra a covid-19.
Em Porto Alegre e Brasília, a vacinação 
terá início no dia 17. Apenas em Belo 

Horizonte ainda não há previsão para o 
início da imunização. Por enquanto, o 
Brasil já tem confirmados 220 atletas.

Gauchão define as datas da final
A Federação Gaúcha de Futebol divulgou as datas e os 

horários dos dois jogos da final do Campeonato Gaúcho entre 
Internacional e Grêmio. O jogo de ida está marcado para o Beira-
Rio, dia 16 (próximo domingo), às 16h. A volta será no dia 23 de 

maio (domingo), às 16h, na Arena do Grêmio. 

campeão sul-americano, vice-cam-
peão mundial e campeão da Taça 
Brasil. Hoje Aladinho é técnico de 
categorias de base e foi eleito 
em 2017 o melhor treinador do 
estado do Paraná. 

Corinthians goleia e vai à semifinal

JEMERSON marcou duas vezes

 ALEX SILVA / ESTADÃO

pela definição do seu futuro 
adversário na semifinal, no fim 
de semana. Dia e horário do jogo 
ainda não foram definidos. Antes 
disso, na quinta, receberá o Sport 
Huancayo, pela fase de grupos 
da Copa Sul-Americana, sem o 
direito de tropeçar. 
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 CCR tenta sobrevivência
Dependendo de combinações de resultados nas duas últimas rodadas do Cam-

peonato Paranaense, o Cascavel Clube Recreativo enfrenta o atual líder da com-
petição. O Operário será o mandante na partida das 15h30, desta quarta-feira, em 
Vila Oficinas. Uma derrota esta tarde decreta o rebaixamento da equipe do oeste.

“Vamos enfrentar o líder e uma das melhores equipes da competição. Não 
dependemos apenas de nós, mas é preciso fazer nossa parte para seguir com 

alguma chance”, avaliou o técnico Arthur Vaz.

 Em uma recuperação impres-
sionante, o Futebol Clube Casca-
vel voltou à segunda colocação do 
Paranaense e joga neste quarta 
com chances de reassumir a lide-
rança da competição. Com 77,8% 
de aproveitamento, seis vitórias e 
apenas três empates, o FC Cas-
cavel recebe, às 15h30, o Rio 
Branco, de Paranaguá. A partida 
é válida pela décima e penúltima 
rodada do Paranaense 2021 e 
ocorre no Estádio Olímpico Regio-
nal Arnaldo Busatto.

Com a perda dos seis pontos 
pelo uso irregular de um jogador, 
na sétima rodada o time caiu da 
liderança para o quinto lugar. Único 
time invicto e matematicamente já 
classificado para a fase mata-mata 
da competição estadual, o FC Casca-
vel ocupa o segundo lugar na tabela 
de classificação, com 15 pontos, 
e busca mais um bom resultado 
jogando em casa contra o Rio Branco 
para se manter no topo.

“Esse jogo passar a ser impor-
tante para garantir a classificação 
entre as quatro primeiras equipes 
que têm a vantagem de decidir 
em casa no mata-mata. E também 
para poder analisar nossa equipe 
de uma forma bem ampla, de um 
jogo jogado taticamente e ver as 
questões físicas e avaliar para a 
sequência do campeonato”, disse 
o técnico Tcheco.

Voltando à equipe titular depois 

CLASSIFICAÇÃO PARANAENSE 
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º Operário 17 9 5 2 2 11 3 8 63
2º FC Cascavel 15 9 6 3 0 16 9 7 77,8
3º Paraná 14 9 4 2 3 10 11 -1 51,9
4º Azuriz 14 9 3 5 1 9 5 4 51,9
5º Coritiba 13 9 4 1 4 17 10 7 48,1
6º Athletico 13 9 4 1 4 11 12 -1 48,1
7º Cianorte 12 9 3 3 3 8 9 -1 44,4
8º Londrina 12 9 2 6 1 12 8 4 44,4
9º Maringá 9 9 1 6 2 7 10 -3 33,3
10º Toledo 8 9 2 2 5 5 13 -8 29,6
11º Rio Branco 7 9 1 4 4 4 10 -6 25,9
12º Cascavel CR 4 9 1 1 7 10 20 -10 14,8

 PRÓXIMOS JOGOS

PENÚLTIMA RODADA - 12/05
 FC Cascavel  x  Rio Branco
 Operário  x  Cascavel CR
 Maringá  x  Toledo
 Azuriz  x  Paraná
 Athletico  x  Londrina
 Coritiba  x  Cianorte

de dois jogos afastado por conta de 
uma lesão, o lateral-esquerdo Wilian 
Simões também falou sobre a par-
tida contra o Rio Branco: “Vamos 
enfrentar um adversário que está 
brigando com o rebaixamento e, 
por isso, será um jogo muito difícil. 
Mas nossa equipe está preparada, 
fazendo nos jogos o que é treinado 
durante as semanas. Jogo impor-
tante para o clube e também para 
que eu possa adquirir ritmo de jogo, 
já que estou voltando de lesão”.

Na manhã de ontem, o elenco 
cascavelense realizou o último 
treino antes da partida, que será 
realizada sem a presença de 
público e seguirá todos os proto-
colos determinados pela Federa-
ção Paranaense de Futebol e pelos 
órgãos de saúde para evitar a dis-
seminação do coronavírus. 

FC Cascavel recebe Rio Branco 
na penúltima rodada do Estadual

EQUIPE 
realizou ontem 
o último treino 
antes da partida

FELIPE FACHINI

Toledo ameaçado
Também em posição ameaça-

dora, o Toledo terá um confronto 
direto para chegar à última rodada 

disputando o rebaixamento ou 
a zona de classificação. Com 8 

pontos, o time enfrenta o Maringá, 
que tem 9 pontos. Quem vencer 

fica com chance de vaga. O derro-
tado terá uma última rodada com 

ameaça do rebaixamento. 
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O Governo do Estado trabalha pelo crescimento da infraestrutura
e pela qualidade de vida de cada cidadão paranaense. 
Paraná. Terra de gente que trabalha.

parana.pr.gov.br

14 km de terceiras faixas na BR-277 
entre Cascavel e Guarapuava.

Modernização do Trevo Cataratas:  
tráfego de 45 mil veículos por dia.

CERCA DE R$ 1 MILHÃO
no Barracão Comercial.

MAIS QUE OBRAS,

Governador lança 
hoje modalidade de 
moradia popular

O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior assina nesta quar-
ta-feira (12) o decreto de regula-
mentação do programa estadual 
de habitação, o Casa Fácil Paraná, 
que foi transformado em política 
permanente de Estado a partir da 
lei 20.394, de dezembro de 2020. 
Além de estabelecer as diretrizes 
de projetos já em desenvolvimento, 
o governador também fará o lan-
çamento de uma nova modalidade 
do programa, cuja meta é atender 
cerca de 30 mil famílias paranaen-
ses nos próximos dois anos.

O evento terá transmissão 
on-line e a participação do presi-
dente da Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná), Jorge Lange.

Haverá transmissão pelo canal 
do Governo do Estado no YouTube.

Chuva vem fraca, mas 
derruba as temperaturas

Uma frente fria traz chuvas para 
Cascavel nesta quarta-feira e, com 
elas, as temperaturas voltam a cair. 
Pode chover até 10 milímetros, no 
acumulado, entre a madrugada e a 
manhã desta quarta, volume insufi-
ciente para encher os rios que estão 
secando, mas que pode ser um 
alento no campo, que espera chuva 
tanto para o milho em desenvolvi-
mento quanto para o plantio do trigo.

 “Após a passagem dessa frente 
fria, o tempo fica seco novamente”, 
destaca o meteorologista Lisandro 
Jacobsen, do Simepar. 

Por conta disso, Cascavel pode 
amanhecer com 9ºC nesta quinta-
-feira, com máxima que não passa 
de 22ºC. A exemplo da semana 
passada, as temperaturas vão 

subindo aos poucos, mas as noites 
geladas devem se estender pelos 
próximos dez dias, mantendo-se na 
casa dos 11ºC as mínimas. Não há 
previsão de geada para a região.

Por enquanto, não há previsão de 
chuvas mais intensas em Cascavel 
e região, podendo se confirmar nova-
mente em um dos outonos mais secos 
da história, agravando a crise hídrica que 
assola o Paraná há dois anos. 

CELSO DIAS
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