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Cascavel recebe vacinas da Pfizer
para imunizar gestantes e puérperas

CASCAVEL

CBF divulga tabela da Série D:
Conheça os adversários do FCC
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A quarta edição da Operação Pronta Resposta foi lançada
ontem em Cascavel. A operação tem como principal objetivo
reforçar o policiamento ostensivo e combater o crime organizado. Cerca de 140 policiais militares e 35 viaturas atuarão
em Cascavel e região oeste.
l Pág. 12

CASCAVEL

Paranhos desafia: sem decreto,
vai medir “grau de maturidade”
SECOM

O prefeito Leonaldo Paranhos anunciou ontem que não pretende baixar decreto com medidas
restritivas, conforme orientação do Estado e, em vez disso, quer testar a população: “Está na hora
de a gente medir o grau de maturidade que essa cidade tem”. Segundo ele, todos já sabem o que
constaria em um decreto, basta fazer a sua parte: liberdade com responsabilidade. l Pág. 3

CASCAV

Laboratórios equipados
A retomada do ensino na rede municipal, que ocorre gradativamente, vem acompanhada de
investimentos. Ontem, o prefeito Paranhos e a secretária de Educação, Marcia Baldini, entregaram
equipamentos de laboratórios de ciências para 12 escolas municipais.
l Pág. 7

RADAR

02
Orígenes
Lessa,
romanOrígenes
cista
Lessa,

Opinião

romancista

‘‘

umas três semanas de
relativa tranquilidade,
20/2 a 20/3
12
23/8 a 22/9
crescimento de novos
VIRGEM
Irá demonstrar que é uma
pessoa
que apresenta[A
um
casos
de contaminados.
As
coisas
se
manterão
em
uma
situação
boa.
Caso
pandemia]
Continua
forte
amor
perfeito
de
forma
muito
caridosa,
mas
tudo
Solução
noMercúrio
Paraná, irá
no mexer
oeste do
tente ser o mais prático possível neste momento, tende a ficar complicado.
muito
O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à
Paraná
e
aqui,
em
Cascavel.
F
A Sexual de
B Crianças
C
receberá ajuda
de Mercúrio.
Deixe
Exploração
e Adolescentes.
Os registros
do Ministério
da as coisas muito
com você e te irritará. Quase
Veja bem
o
que
é
importante
700 vidas já perdiMulher,
Humanos apontam para uma característica
C A RdaRFamília
O P eI dos
P Direitos
A
bem
escalonadas.
Muitas
coisasdapodem deixar você com você. A pedra de ametista
será
responsável
das...
O
vírus
é rasteiro,por
cruel
desse
tipo
de
crime:
ele
ocorre
principalmente
dentro
da
residência
A L T A R
R E A L
própria criança e, em grande parte com
das ocorrências,
o criminoso vive
ou
fre- de ametista fará
ele
nos
engana
a
mente
conturbada
e
a
pedra
pensamentos realmente produtivos, poismuito.
irá lhe EproO O a mesma
I R Ocasa.
N I A
quenta
por
isso
temos
que
diferença
em comodovocê
vem ser comportando. porcionar força para executar as tarefas. prestar
R Segundo
P A I o Relatório
V A
D 2019 domuita
de
Disque
Direitos Humanos
Ministério,
muita atenção. Chamamos
55% das vítimas nas denúncias feitas
G crianças
E R A eRadolescentes
A L F representam
A
atenção que deve ser
ao
T Disque
E R 100,
D número
D O que concentra todas as denúncias de violações a
evitada a aglomeração, em
direitos humanos.
Horóscopo
nascido
em
19
de
maio
D O C E D E C O C O
qualquer lugar que
Um resumo consta do próprio relatório: “A Violência Sexual ocorre na
D O da
C própria
I L vítima
L Aou Rdo suspeito em 73% dos registros. É cometida por
casa
seja...
Não é brincaOs
nascidos
a
19
de
maio
são
de
Touro
com
a
personalidade
de Gêmeos.
Apaixonados,
E ou Ipadrasto
A CemI 40%
D Adas denúncias. O suspeito é do sexo masculino
pai
deira! A pandemia
costumam
se
envolver
em
romances
conturbados,
paixões
irracionais
e
amores
em
87%
dos
registros
e
de
idade
adulta
(entre
25
e
40
anos)
para
62%
dos
S O D A
I V A N
não acabou”. proibidos.
12

PEIXES

Abuso sexual contra crianças: um
Solução
Solução
anterioracontece dentro da família
crime que
S

‘‘

‘‘

R
F

C

U

P P
S
O OR RQ QU
UN NA A I
T TI IE ET
E EO O E
UR RS SA A
I
C H
I
C
O L E S
C O N
L E
N O O
G OO NO
A
I N
FT I G O
C H
E TG U CA
RR EO GL U
O RL OT LA
SI OS LO TL
I S O

S
E EP P
UE ES ST TR RA A
IN NF F I I E EL L
TE E C AC AV VA A
ER RI I I ID D
G E S S SO O
G
E
S
E
A Ã
H E
A Ã
T E R O L
S T E R O L
I
A D O
C I I D AO D O
AA CC IO DT OA
H AE C OE TR A
AA
ES E M E I R
R AP I S EP MA I
AA RR P IO PL A
L A R
O L

U

mento familiar amplia o controle e a vigilância desses
criminosos
sobre suasem muitos.
amorosa
e conjugal,
e o risco de nova onda.
vítimas, dificultando a denúncia e aumentando a “cifra negra” dos crimes que
não chegam ao conhecimento das autoridades.
Lotomania
O Painel de Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos aponta para
concurso:2233
Lotofácil
Quina
um possível crescimento significativo de casos de violência sexual contra menores.
Lotofácil
4/alfa.
5/paiva.
6/calada
—
orange.
7/cientes.
Segundo o painel, as denúncias de crimes contra a liberdade sexual de crianças
01 02 06 07 08 09 10 12
e adolescentes passaram de 20 mil casos em 2020.
13 14 15 16 20 21 25
As escolas são ferramentas importantes no processo de denúncia de
Megasena
Megasena
violência contra crianças, que muitas vezes são identificadas pelos professores.
Federal concurso: 2372
Confinados, os criminosos se sentiram seguros para amedrontar e abusar de
concurso: 2224
Dupla sena
Dupla
03
19 25 44 46 57
max 27
Lotomania
1º prêmio
suas vítimas.
08 17 19 30 32 44
O Dia Nacional
de Enfrentamento
ao Abuso e à Exploração Sexual de
1º sorteio
min
10
2º prêmio
Quina
concurso: 5566
Quina
Crianças e Adolescentes foi criado para ser um alerta sobre a vulnerabilidade
06 09 17 29 31 43
3º prêmio
2º sorteio
dos menores frente aos riscos de abusos e exploração e, em meio às limitações
37
45 58 59 72
forçadas pela pandemia de covid-19, ganha uma importância ainda maior.
4º prêmio
concurso: 2179
Sem a denúncia, é impossível para a polícia identificar os casos. É preLotomania
5º
prêmio
Federal
Timemania
ciso ter atenção redobrada sobre mudanças de comportamento e humor de
concurso: 5562
Federal
01 03 06
13 18
20 22 23 29 35
Dupla
sena
crianças e adolescentes.
1º prêmio
68.352 39 40 45 59 65 80 82 85 95 98
Também é fundamental ensinar a crianças desde cedo sobre a necessiDia da Sorte
TIME
DO
1º sorteio
2º prêmio
dade de proteger o próprio corpo. Abraços e beijos não devem ser forçados,
26.407
mesmo em familiares e conhecidos.
concurso:
Timemania
3º prêmio
NOSSOS RESULTADOS
SÃO1639
2º sorteio
58.394
Todos que tiverem conhecimento de casos de violência contra crianças ou adoINFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
MÊS
DA
SORTE:
4º
prêmio
09 10
14 33 37OFICIAIS.
69 79
40.843
lescentes podem
em qualquer delegacia de polícia.
OS RESULTADOS
maxdenunciar
22 pelo Disque 100 oumax
23
5º prêmio
TIME
DO ♥JOINVILLE/SC
97.116
Timemania
min
11 Gallinati - presidente min
Raquel
Kobashi
do Sindicato
15 dos Delegados de
Polícia do Estado de São Paulo

Solução

Pedido do
refugiado
Vontade
de dormir

Londrina

Brincadeira
entre
torcidas

Sinal de
subtração
Consoantes
de "mais"

Saudação
dita ao
telefone

Curitiba

Acudir;
ajudar a
vítima

Paranaguá

(?) Lins,
cantor
Animal que
puxa trenós

MÊS
MÊSDA
DASORTE:
SORTE:

Que
pertence
àquela
mulher

Pena;
piedade
Letra com
cedilha

•
www.jhoje.com.br

Quarta

h

h27

10

Sol

Fases da lua

Primeira
letra
grega

Fale Conosco
editoria@jhoje.com.br / WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br/ assinaturas@jhoje.com.br

Super Sete

TIME DO

concurso: 092
COLUNAS
4
5
6SÃO7
1 NOSSOS
2
3RESULTADOS

03 02 06 07 04 01 05

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

PREVISÃO DO TEMPO

Cascavel

Jadir Zimmermann
Carla Hachmann
Fone/Fax:
(45) 3321-1000
diretor@jhoje.com.br
editoria@jhoje.com.br

Laranja,
em inglês

CONOSCO
DireçãoFALE
Geral:
Clarice Roman
editoria@jhoje.com.br • WhatsApp: (45) 99975-1047
Editora-chefe:
Carla
Hachmann
/ editoria@jhoje.com.br
anuncio@jhoje.com.br assinaturas
@jhoje.com.br

JANEIRO

Crescente

19/05 - 16h13

Quinta

h29

h

16

Sol

Cheia

26/05 - 08h14

celebração
da missa
Hiato
de "voo"
Criar;
dar existência a

Rua Rio Grande do Sul, 2.601 - esquina com a Rua Uruguai
Direção Geral
Editora-chefe
Centro - CEP Diretor
85.801.011 - Cascavel-PR

04 08 12 14 15 22 29

Possuir
O famoso
"beijinho"
(Culin.)

Casa
(fig.)
Informados

Fone/Fax: (45) 3321-1000

concurso: 457

Obediente;
submisso

Azeda;
picante
Monta
(barraca)

Uma publicação de Jornal
Oparana
S/A - CNPJ:
Uma
publicação
de 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36 Matriz
Jornal
Oparana 1600
S/A:- CNPJ:
21.819.026/0002-17
Filial
Rua Pernambuco,
Centro - CEP
85.810.021 Cascavel-PR

O Atlântico banha
o Brasil

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Clarice Roman

Bebida
gasosa
de sabor
limão

Dia
Diada
deSorte
Sorte

(?)-mail,
correio da
internet

Fornece
luz e
calor
à Terra

guaçu

Pedra
preciosa
de alto
valor

28

scavel

BANCO

ax 29
n 13

Loterias

NOSSOS RESULTADOS SÃO INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS RESULTADOS OFICIAIS

casos. A vítima é adolescente
sexo feminino,
46% das é o 21, formado de 2 e de 1. Eles se completam pela sua natureza
G E (12 a 17 anos), de Seu
S O C O R R E R
númeroemprincipal
denúncias recebidas”.
Miroslau Bailak, secretáLotofácil
D EDois M
E Npodem
O S influenciar os resultados feminina
fatores
da violência e
contra
menores A soma dá o 3, de Júpiter, que os fazem
masculina.
professores,
advoriobons
de Saúde
de Cascavel,
T
A
D em
I A2020,
M Aainda
N aE serem
O Lapresentados pelo ministério. A quarentena criou o
gados,
filósofos,
músicos,
escritores,
jornalistas
e
comunicadores.
Provoca
duplicidade
faz
novo
alerta
sobre
o
ambiente
O N O S propício
A S para
I L a Oação dos criminosos. Da mesma forma, o confinaMegasena
aumento de casos de covid-19

Maringá

Juliana
(?), atriz
Soldado
novo (bras.)

Voltada
para um
objetivo
(informal)
deboche
Semelhante

x 27
10

‘‘

mais imprevisíveis no atual momento, ante a sua constelação. Em concordância com a atual situação em que
vive, poderá analisar as probabilidades de um futuro
melhor. Toda perspectiva
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MAIO DE
tica assim que possível. Seu sentido de criação estará
muito bem avançado. “Estamos vivendo, após

muito bom e poderá ajudar a todos neste momento.
Netuno trará algumas fontes de energia te que deixarão com mais brilho. A constelação de cão maior
pode afetar positivamente hoje, mas não deve se deixar levar por pequenos problemas ou perderá esse
grande apoio que irá receber.
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Paranhos troca decreto
por “responsabilidade”
Um dia depois de o
governo estadual anunciar
novo decreto com medidas
restritivas, que estabelece
o fechamento do comércio
e atividades não essenciais
aos domingos, o prefeito de
Cascavel, Leonaldo Paranhos, anunciou que não irá
editar novo decreto e, em
vez disso, dará liberdade
para a população provar que
sabe agir com responsabilidade. O decreto estadual
também antecipa em uma
hora o toque de recolher,
válido agora das 22h às 5h.
Em pronunciamento
pelas redes sociais, Paranhos confirmou o risco iminente de uma terceira onda
de covid-19 e que os casos
de internamento estão
aumentando. “A chegada de
uma possível terceira onda
nos preocupa bastante, mas
a gente já está convencido
de que durante muito tempo
teremos que conviver com
esse vírus. Também sabemos
que a ocupação de UTI está
em quase 100%”, disse.
Para ele, de nada adianta
baixar novo decreto se todos
já sabem o que nele estará
escrito e comparou com fazer
uma lei que proíba o motorista de atravessar o semáforo vermelho. Lembrou que
todos sabem dos riscos.
Paranhos avisou, que
durante a semana, irá
aplicar em Cascavel uma
espécie de teste. O comitê
de crise contra a covid-19
deverá observar o comportamento dos cascavelenses
até a próxima segunda-feira
sem decreto e, depois,
analisar os dados a fim de
verificar se deverá ou não
tomar medidas mais duras.
“Neste momento, eu não

vou editar nenhum decreto,
porque tudo o que pode ser
escrito em um decreto nós
já sabemos. Nós vamos
fazer um teste com nós
mesmos, fazer um teste da
nossa maturidade, da nossa
responsabilidade”, explica.
Ele reforçou o apelo
para que a população faça
apenas o essencial. “Quero
pedir que a população, se
possível, deixe de fazer
aquilo que é possível deixar de fazer e faça aquilo
que tem que fazer com
responsabilidade”.
Equipes de fiscalização
devem vistoriar os locais, mas
sem punir, com o objetivo de
ver quem segue as regras.
O prefeito disse que a
responsabilidade pelo combate à doença não pode ser
exclusiva do setor público
e reforçou pedido para que
os empresários e a população tenham maturidade e
sejam responsáveis. “Peço
ao comerciante que abra
e atenda com responsabilidade. Está na hora de
a gente medir o grau de
maturidade que essa cidade
tem. Eu não tenho dúvidas
que na segunda-feira posso
fazer outra live informando
que Cascavel chegou à
sua maturidade plena de
responsabilidade”.
Contudo, Paranhos
informou que deverá punir
comerciantes ou cascavelenses irresponsáveis. “Eu não
tenho compromisso com a
irresponsabilidade. Vamos
punir aqueles que não têm
um compromisso social
com a cidade. Eu não quero
punir um setor inteiro, por
isso precisamos tirar essa
laranja podre para não contaminar as outras”.
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Emendas da discórdia

O projeto para criar emendas impositivas, de autoria do vereador
Edson Souza (MDB), tem dado o que falar. Por se tratar de emenda
à Lei Orgânica, para ser posto em pauta, o projeto deveria ter
pelo menos sete assinaturas. De acordo com Edson, ele tinha
conseguido pelo menos 14, e então veio a surpresa: o líder do
Governo, o vereador Pedro Sampaio (PSC), teria pressionado os
vereadores para que retirassem a assinatura do projeto. Segundo ele,
se não retirassem as assinaturas, vereadores correriam o risco de não
ter suas demandas atendidas no Executivo. “O projeto não passar no
plenário é uma coisa, é opção dos vereadores, agora, não deixarem
nem apresentar o projeto é antidemocrático”, reclama Edson. Após
o tratoraço, o projeto ficou com apenas seis assinaturas.

Silêncio

O vereador Pedro Sampaio foi
procurado pela reportagem
do HojeNews para ele falar
sobre as acusações, mas ele
preferiu não se manifestar.
Inconformado, Edson disse
que tentará apresentar o
projeto em outro momento.

Pauta fraca

A pauta das sessões ordinárias
da Câmara de Cascavel
continua fraca. Ontem, foram
aprovados dois projetos:
uma moção de repúdio e
uma moção de aplausos,
o PL 42/21 denomina de
Doraci Pietro “Xico” Tebaldi
o Museu da Imagem e do
Som de Cascavel, e o PL
18/2, que denomina de
Dom Mauro Aparecido dos
Santos o Cemitério Central de
Cascavel. A moção de aplausos
é para policiais militares que
salvaram a vida de uma mulher
que tentava tirar a própria
vida na BR-277. A moção de
repúdio vai para o ministro
da Infraestrutura, Tarcísio de
Freitas, o “pai” dos pedágios.

Falando em
Tarcísio...

Os vereadores criticaram as
falas do ministro Tarcísio de
Freitas e até o governo de
Estado sobre o andamento das
tratativas da nova concessão
das rodovias do Paraná. Mas
o que motivou o repúdio dos
vereadores foi a fala de Tarcísio
de que o Paraná não teria tarifa
baixa se quisesse bilhões de
investimentos nas estradas.

Paranhos no
Senado?

Embora menos frequente nas
redes sociais que até pouco
tempo, o prefeito Leonaldo
Paranhos mantém intensa
sua estratégia de publicidade.
As ações do Município viram
vídeo divulgados via WhatsApp
e as redes da Amop também
ganharam mais vida, desde que
assumiu a presidência. Sinais
cada vez mais claros que o
prefeito pode tentar voo mais
alto em outubro do ano que
vem, provavelmente atrás de
uma cadeira no Senado.

Nomeações

Por falar em estratégia... Ex-procurador-geral do Município
de Cascavel, Luciano Braga Côrtes deve assumir como diretor
jurídico da Cohapar, comandada pelo ex-vice-prefeito de
Cascavel Jorge Lange. E quem deve ressuscitar em breve é
o ex-deputado André Bueno, que está de olho na vaga de
diretor de Obras da Cohapar, que era ocupada por Ademir Bier,
que “ganhou” a vaga de deputado estadual com a morte do
delegado Rubens Recalcatti (PSD), que morreu mês passado.
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Cascavel recebe primeiro lote
da Pfizer para vacinar gestantes
Com a chegada da vacina norte-americana Pfizer, produzida em parceria com o laboratório alemão BioNTech, Cascavel ampliará a vacinação
com a primeira dose para gestantes
e puérperas com comorbidades,
nesta quarta-feira (19).
O imunizante será distribuído de
maneira uniforme entre as 42 unidades de saúde e precisa ser utilizado
no prazo máximo de cinco dias.
A Secretaria de Saúde de Cascavel vai priorizar a aplicação da vacina
americana, devido ao vencimento mais

SERVIÇO

O que: Vacina contra a covid-19 para
45 anos ou mais com doenças crônicas
Horário: das 8h às 12h
Dia: 19 maio
Local: UBSs e USFs
O que: Vacina contra a covid-19 gestantes e puérperas com comorbidades
Horário: das 8h às 12h
Dia: 19 maio
Local: UBSs e USFs
O que: Vacina contra a covid-19 para
professores das redes pública e particular (Ensino Fundamental) (59 a 55 anos)
Quando: até 21 de maio
Onde: Centro de Eventos
Horário: das 8h às 17h (conforme a
disponibilidade de doses)

IMPORTANTE: 2ª Dose

A segunda dose contra a covid-19 para
idosos a partir de segunda-feira (24) vai
ocorrer no sistema drive-thru no Centro de Eventos. A central de vacinas na
Unioeste será desinstalada.

curto em relação à AstraZeneca.
Também será ampliada para hoje
a primeira dose das pessoas com
45 anos ou mais do grupo comorbidades. A imunização nesta fase vem
ocorrendo de forma escalonada por
faixa etária, dos 59 até 18 anos.
“Recebemos hoje [ontem], às
16h, a remessa da Pfizer, por esse
motivo precisamos estar atentos
à necessidade de ajustar o cronograma e incluímos as grávidas com
as doses da vacina norte-americana.
O grupo comorbidades, aberto no

último sábado, seguirá por critério
de idade, do mais velho para o mais
novo, até 18 anos completos. Conforme a disponibilidade de doses,
ampliamos a imunização nos próximos dias”, afirma o secretário de
Saúde, Miroslau Bailak.
O atendimento nas UBSs e nas
USFs é das 8h às 12h, priorizada
no período da manhã a aplicação da
vacina anticovid.
À tarde, ser vidores atendem
ao grupo prioritário da vacina da
Influenza e demais doses de rotina.

Comorbidades

Cascavel segue à risca a orientação do
Ministério da Saúde e o grupo das
pessoas com comorbidades será vacinado por idade.
Os pacientes precisam apresentar um
documento de identificação com foto,
CPF, comprovante de residência e o laudo
médico/prescrição com informações da
doença preexistente.
No portal do CRM-PR (Conselho Regional
de Medicina do Paraná) tem o link disponibilizado para os médicos. Essa orientação é
válida para os pacientes com comorbidades
atendidos pela rede privada.
Já os pacientes atendidos pelo SUS, a
comorbidade pode ser comprovada pela
unidade, mas é recomendável que seja
levado o documento que comprova a
situação. A vacina será aplicada nas UBSs
das 8h às 12h. Também foi ampliado
imunizante para pessoas de 45 anos com
doenças preexistentes.
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Há um ano, Cascavel antecipava
a inauguração do Hospital Municipal de Retaguarda Allan Brame
Pinho para atender o crescente
número de pacientes infectados
pela covid-19. O hospital foi adquirido pelo Município de Cascavel,
reformulado e equipado e entrou
em funcionamento no dia 18 de
maio de 2020.
A estrutura foi montada com
equipamentos de tecnologia avançada, equipe de atendimento qualificada, exames laboratoriais e de
imagem e prestação de serviços
como hemoterapia, além de outros
equipamentos e procedimentos.
Nesse um ano, o Hospital Municipal de Retaguarda realizou 9.323
atendimentos. Desse total, 8.196
são atendimentos ambulatoriais,
383 internamentos em leito de UTI
e 744 em enfermaria.
Hoje, o hospital tem 28 leitos
de enfermaria e 25 de UTI, que
estão quase sempre todos lotados.
“Nosso foco nesse enfrentamento ao vírus sempre foi salvar
vidas. Tínhamos um hospital que
estava sendo preparado para dar
supor te às UPAs, mas era uma
estrutura obsoleta e que precisava
de uma ampla reforma. Quando
decidimos adquirir o hospital, tudo
saiu do zero. Tivemos que transformar toda a estrutura e entregamos

SILVIA SOLUSZYNSKI

Hospital de Retaguarda completa
um ano com 9.323 atendimentos

DESDE 18 de maio de 2020, houve 383 internamentos em UTI e 744 em enfermaria
à população de Cascavel em um
momento difícil, quando os números de casos estavam aumentando,
mas conseguimos dar uma resposta
rápida. Enquanto o mundo corria
atrás de respiradores, nós entregamos um hospital montado, com
respiradores e UTI com 14 leitos.
Hoje a capacidade de leitos de UTI
duplicou”, avalia o prefeito.
Foram R$ 27 milhões de investimentos, resume o prefeito.
O chefe de Gabinete, Thiago Stefanello, que na época da implantação
do Hospital de Retaguarda respondia
pela Secretaria de Saúde, lembra
que a unidade hospitalar surgiu com
a proposta de dar suporte às UPAs
(Unidades de Pronto-Atendimento). O
planejamento inicial começou ainda
com ex-secretário Rubens Griep,
para suprir a necessidade da média
complexidade hospitalar.
“Cascavel está muito bem
suprida na atenção primária e expandiu ainda mais, de 50% para 87%,
a cober tura de atenção básica.

Possui uma excelente rede hospitalar de alta complexidade, mas,
infelizmente, não temos cobertura
de média complexidade hospitalar,
que acaba resolvendo a maioria
das cirurgias eletivas, ortopédicas,
ginecológicas e gerais. Por isso, o
Hospital de Retaguarda se torna
essencial”, destaca Stefanello.
No meio do caminho, surgiu a
pandemia da covid-19 e o Hospital
de Retaguarda teve que ser direcionado para atendimento exclusivo
para esse fim. “Ainda bem que
tínhamos isso tudo bem adiantado,
obras de reforma e adequações em
andamento e boa parte dos equipamentos adquiridos. Firmamos uma
parceria com o Consamu e o Estado
deu total apoio para a compra de
novos equipamentos e para ajudar
no custeio das despesas também.
Fico extremamente satisfeito em
poder ter colocado o hospital em
funcionamento. O HR foi fundamental no processo de enfrentamento
da pandemia”, observa o secretário.
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“Teremos um modelo sustentável
de coleta de lixo”, diz Paranhos
O prefeito Leonaldo Paranhos
realizou ontem uma visita técnica
à sede administrativa da Secretaria
do Meio Ambiente de Cascavel. O
secretário Nei Haveroth e o diretor
do Departamento de Conservação
Ambiental e Bem-Estar Animal, Ailton Lima, acompanharam o prefeito
e apresentaram o trabalho desenvolvido pela pasta nesse período de
cinco meses de 2021.
“O Nei conseguiu montar uma equipe,
com todas as dificuldades existentes, pois o assunto Meio Ambiente
é um tema abrangente. A secretaria
é responsável por parques, praças,
o Lago Municipal, Zoológico, Ecopontos, e requer o empenho e a
dedicação que todos os servidores
aqui têm”, enalteceu o prefeito.
Entre outros assuntos abordados
no encontro, Paranhos enfatizou
o trabalho da pasta, que vem se
debruçando na formatação do novo
contrato do lixo. “Com o empenho
do secretário e de sua equipe, conseguiremos fazer este ano a publicação do edital licitatório, através
do estudo que a Fipe (Fundação de
Pesquisa Econômica) já está desenvolvendo”, explicou Paranhos.
“A Fipe foi contratada porque não

queremos fazer nada improvisado. O
objetivo é chegar a um modelo sustentável de coleta de lixo em Cascavel; e já percebemos as mudanças aqui, na secretaria, pois o Nei
está fazendo o planejamento de
médio, curto e longo prazo em várias
áreas de responsabilidade do Meio

Ambiente”, acrescentou.
Paranhos destacou o projeto
Território Verde, que transformará
o cartão-postal da cidade, o Lago
Municipal, em uma grande área de
convivência entre os cidadãos, e
com foco na preservação dos recursos naturais.

Famílias do Conjunto Riviera

SECOM

A Cohavel (Companhia de Habitação de Cascavel) e a Secretaria de Assistência Social e Território Cidadão
iniciou esta semana a entrega de 2.089 cestas com produtos de higiene e limpeza a famílias que moram no
Conjunto Riviera, na zona norte de Cascavel. A ideia é entregar 400 cestas por dia. A ideia é entregar a
cesta contendo, entre outros produtos, sabonete líquido, xampu, pasta de dente, escova, álcool gel, máscara
de tecido laváveis, sabão em pó, sabão em pedra, uma vez por mês, durante seis meses.
Também devem ser beneficiados os moradores dos conjuntos Jaborá, Gralha Azul, Pazzinato e Quebec.
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Equipados, laboratórios de ciências
são fundamentais no aprendizado

A retomada do ensino na rede
municipal, que ocorre gradativamente
em Cascavel, vem acompanhada de
investimentos que irão fortalecer o
ensino e o aprendizado dos alunos.
Na manhã dessa terça-feira (18), o
prefeito Leonaldo Paranhos e a secretária de Educação, Marcia Baldini,
entregaram equipamentos de laboratórios de ciências para 12 escolas
municipais de Cascavel. A solenidade
aconteceu na Escola Municipal Ademir
Correia, no Jardim Esmeralda.
O prefeito Paranhos lembrou
que o grande desafio é consolidar
a presença dos alunos em sala de
aula nesse retorno e que os equipamentos repassados ajudarão no
processo. “São ferramentas importantes no processo de aprendizagem do aluno, no desenvolvimento
intelectual da criança e vão auxiliar
no desafio que temos em trazer o
aluno novamente às salas de aula
neste momento de retomada da
educação, após mais de um ano
de pandemia”, enfatiza.
A secretária de Educação, Marcia Baldini, destacou que é uma
data para se comemorar porque,
além da vacinação dos 72 profissionais da escola, a unidade recebeu os equipamentos: “Vai possibilitar aos alunos uma melhor forma
de aprendizagem e relacionar teoria com a prática investigativa no
ensino de ciência”.
Para a diretora da escola,
Simone Ramos Winck, o investimento trará mais qualidade às
aulas de ciências. “Esse investimento vem trazer muito qualidade
às aulas de ciências. Só no livro
é de difícil a compreensão para a
criança. Trazendo para o laboratório, mostrando na prática, elas
fazendo as experiências, visualizando, olhando no microscópio,

FOTOS: SECOM

com certeza o aluno vai compreender bem mais o conteúdo”.
ESCOLAS
Serão contempladas com os
equipamentos as escolas urbanas Adolival Pian, Aníbal Lopes
da Silva, Atílio Destro, Ita Sampaio, Luiz Vianey Pereira, Mario
Pimentel, Prof. Ademir Correa,
Prof. Gladis Maria Tibola, Transparência e Prof. Michalina Kiçula
Sochodolak, além das escolas do
campo Ar thur Oscar Mombach e
São Francisco de Assis.
Cada escola receberá R$ 32,3
mil em equipamentos.

EQUIPAMENTOS
Dentre os equipamentos, estão pirâmide de alimentos, microscópio ótico,
microscópio estereoscópio, projetor,
radiômetro, balança, lupa, pêndulo de
newton, estetoscópio, materiais de jardinagem, réplicas de animais e amostras de minerais e rochas, conjuntos
de eletricidade, esqueleto humano,
esquema corporal, discos para estudo
de flutuação, dispositivos para estudo
do atrito, modelo anatômico de arcada
dentária e dos sistemas do corpo
humano, tipo de processo de metamorfose, planetário, simuladores de
funcionamento pulmonar, binóculos, termômetro, e diversos jogos educativos.
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Iluminação: espera de meses
agora é atendida em até 72 horas
adequações necessárias para atender às demandas dos moradores.

aprimorado e as exigências na
compra aumentaram.

MÁ QUALIDADE
Algo que chamava atenção era
a má qualidade de materiais utilizados, que, de acordo com a Sesop,
em 2019, havia uma licitação vigente, vencida pelo menor preço. A média de vida útil das lâmpadas era de
apenas três meses, o aumentava a
demanda de substituições.
Desde então, o processo foi

ATENDIMENTOS CAEM 38%
Para se ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2021, a Secretaria de Obras já realizou mais de
4 mil trocas de lâmpadas, o que
representa 38,1% de redução no
número de atendimentos na comparação com o mesmo período de
2020, quando a Sesop atendeu
6.573 solicitações.

ATENDIMENTOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2020 - SESOP
MÊS
LÂMPADAS REATORES RELES TOTAL/MÊS
2.042
894
1.497
4.433
JAN
2.624
887
1.200
4.711
FEV
1.907
580
914
3.401
MAR
1.504
507
800
2.811
ABR
920
477
728
2.125
MAI
1.122
528
900
2.550
JUN
1.271
630
1.100
3.001
JUL
2.424
780
1.900
5.104
AGO
2.211
466
575
3.252
SET
1.531
568
921
3.020
OUT
1.546
504
900
2.950
NOV
1.380
731
990
3.101
DEZ
TOTAL
20.482
7.552
12.425
40.459

Lâmpadas de LED já são uma realidade em Cascavel
Outro ponto importante é o desejo
do prefeito Leonaldo Paranhos de trocar todas as lâmpadas da cidade pelas
de LED, “É um plano audacioso... o prefeito quer trocar todas as lâmpadas por
LED ainda no seu mandato”, reforça o
secretário Adelino Ribeiro.
Com a conclusão da instalação de
8.109 lâmpadas de LED em janeiro deste
ano, Cascavel já tem aproximadamente
9.500 pontos com essa tecnologia, o que
representa cerca de 25% da iluminação
pública no perímetro urbano.

De acordo com o diretor da Secretaria de Obras, o engenheiro Sandro
Camilo Rocha Rancy, esse modelo de
lâmpada está presente nas principais
ruas da cidade.
Além de modernizar e dar sequência a um projeto de padronização da
iluminação pública, as lâmpadas de LED
possuem vida útil mais longa que as
convencionais, consomem menos (mais
baratas) e exigem menor manutenção.
Conforme a Sesop, já é possível
mensurar uma economia que gira em

torno de R$ 100 mil por mês ao Município. O que impacta diretamente no
contrato firmado com a Copel, já que,
neste ano, a iluminação pública deve
custar até R$ 16,08 milhões.
Além disso, diminui drasticamente
as manutenções e trocas, já que as
lâmpadas de LED têm pelo menos
de quatro a cinco anos de vida útil e,
desde que foram instaladas, apenas
70 lâmpadas foram substituídas pela
empresa, nas quais o valor está incluso no contrato.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Há dois anos, ter uma lâmpada
queimada na frente de casa era sinônimo de meses de escuridão. A
fila era tão grande que os pedidos
demoravam mais de três meses
para ser atendidos.
Essa era a situação que Adelino
Ribeiro encontrou quando assumiu
a Secretaria de Obras: mais de 2
mil pedidos de troca de lâmpadas
em aberto. A pasta recebia por
meio da Ouvidoria - 156 cerca de
70 a 80 solicitações todos os dias.
Foi preciso muito trabalho e
dedicação para contornar aquele
problema. Claro que o reforço da
equipe ajudou e muito nisso tudo.
Atualmente, o quadro é totalmente diferente. A lista de espera
está zerada e, com sete equipes de
manutenção, o setor de Iluminação
Pública atende as demandas em até
72 horas, caso esteja chovendo.
Nesses dois últimos anos, Cascavel avançou na extensão da rede,
pois passou de 35 mil pontos de
lâmpadas para 42 mil instaladas,
sendo 37 mil na área urbana e 5
mil na zona rural. O aumento se
deu pela implantação de novos loteamentos, abertura de novas vias e

Melhorias nos
equipamentos e
acréscimo de equipe

Fundo da Iluminação Pública e novas aquisições

Em 2019, havia apenas três equipes
para atender todas as demandas
da cidade na substituição de
lâmpadas queimadas, o que ajudou
no acúmulo dos pedidos. Hoje,
são sete equipes. Sendo que seis
trabalham divididas por regiões, o
que otimiza os trabalhos. “A equipe
que atende o Bairro Santa Cruz
[zona oeste] vai pegar as demandas
da região. Se chegar um pedido
no Bairro Morumbi, a equipe da
região norte vai atender”, diz
Adelino Ribeiro. A Secretaria de
Obras conta com sete caminhões e,
desses, três foram adquiridos nos
últimos dois anos, sendo entregues
dois no fim de 2019 e um em 2020.

Nas contas do Município destinadas para ações e melhorias na iluminação pública,
que são recursos que o contribuinte paga todos os meses nas suas contas de luz,
há cerca de R$ 16 milhões depositados. Esse valor será utilizado na próxima fase de
aquisição e instalação de lâmpadas LED em Cascavel.
Nesta semana, será publicado um edital para aquisição de 10.191 lâmpadas de LED e
esse certame inclui a contratação da empresa que fará a instalação. Nesse processo,
será contemplada a troca em locais de toda a região central e locais com maior circulação de pedestres. Quando a troca for efetivada, o Município terá mais de 50% dos
pontos utilizando lâmpadas de LED. “É um ganho muito significativo na mão de obra
da secretaria”, afirma o secretário de Obras, Adelino Ribeiro.
Nos próximos meses, quando a segunda fase estiver sendo executada, a secretaria
fará um levantamento já para a terceira fase, que poderá incluir as áreas rurais de
Cascavel. A partir dessa fase, há estudos para que o Município apenas adquira os
materiais e faça a substituição necessária. Hoje, isso não é feito por conta da demanda, que ainda está elevada, mas a tendência é de diminuir cada vez mais. “Não
conseguimos deixar todas as equipes trabalhando na substituição de LED, sendo que
ainda tem demanda todos os dias”, reforça.
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dois no fim de 2019 e um em 2020.
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Nos próximos meses, quando a segunda fase estiver sendo executada, a secretaria
fará um levantamento já para a terceira fase, que poderá incluir as áreas rurais de
Cascavel. A partir dessa fase, há estudos para que o Município apenas adquira os
materiais e faça a substituição necessária. Hoje, isso não é feito por conta da demanda, que ainda está elevada, mas a tendência é de diminuir cada vez mais. “Não
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Editais de incentivo à cultura facilitam
acesso de projetos do interior do Estado
Dois editais de incentivo à cultura
estão com as inscrições abertas neste
momento. A intenção da Secretaria da
Comunicação Social e da Cultura, por
meio da Superintendência-Geral da
Cultura, é abranger produções de todo
o Paraná. O primeiro, que aceita inscrição até 15 de junho, é o Trilhando Pelo
Paraná, que irá contemplar espetáculos de companhias de circo-teatro ou
pavilhão. O outro é a terceira edição do
Programa de Incentivo Paraná Cultural,
aberto até 28 de junho. Ambos são
voltados para o público infantojuvenil.
Pelas características de sua proposta, o Trilhando pelo Paraná é um
edital naturalmente voltado para o interior do Estado. Afinal, as cidades que
irão receber os espetáculos poderão
ter, no máximo, 5 mil habitantes.
O Programa de Incentivo Paraná
Cultural segue a mesma linha, separando as inscrições em duas abrangências: capital do Estado ou municípios do Estado.
TRILHANDO PELO PARANÁ
O edital Trilhando pelo Paraná
selecionará dez espetáculos com
45 a 75 minutos de duração, que
já tenham sido apresentados anteriormente, para a circulação no
Paraná em cem municípios de até 5
mil habitantes. Cada grupo deverá
realizar duas apresentações em
dez municípios, totalizando vinte
apresentações. Após a circulação
do espetáculo, cada companhia
será contemplada com R$ 30 mil,

FOTOS: AENPR

TRILHANDO Pelo Paraná
totalizando o valor de R$ 300 mil do
Concurso Trilhando pelo Paraná.
“Esse edital reconhece o valor de
artistas que literalmente vão aonde o
povo está. Queremos fazer uma bela
trajetória para o Trilhando pelo Paraná,
dando a oportunidade de renda para
trabalhadores e trabalhadoras. Será
um momento em que a arte certamente será muito bem recebida por
todos e todas nestes pequenos municípios. Esperamos que em breve os
efeitos da pandemia se minimizem e
possamos ter novamente a arte e a
cultura em sua integridade”, afirma
a superintendente-geral da Cultura,
Luciana Casagrande Pereira.
PROGRAMA DE INCENTIVO
Para esse edital serão selecionados projetos culturais nas áreas de
Artes Cênicas, Audiovisual, Música,
Artes Visuais, Humanidades e Artes
Integradas, que sejam voltados ao

público de um a 14 anos. O objetivo é
proporcionar a crianças e adolescentes instrumentos para formação de
plateia, destacar a convivência familiar
e comunitária, contribuir com meios
de socialização, ampliação de conhecimento, experimentação e ludicidade
por meio da arte e da cultura.
“Fizemos um levantamento para
mapear e entender quais áreas
demandam recursos que podem
resultar em ações abrangentes e
chegamos a esses três recortes para
2021. Estamos com grandes expectativas em relação aos projetos de todo
o Estado”, afirma a superintendente.
Importante salientar que, no caso
do Programa de Incentivo Paraná Cultural, cada proponente deverá inscrever apenas um projeto. O mesmo
proponente que inscreveu o projeto
na Lei Federal de Incentivo à Cultura
deve ser o proponente a inscrever o
projeto no Paraná Cultural.

SERVIÇO
O que: Trilhando pelo Paraná
Inscrições até 15 de junho no site www.sisprofice.pr.gov.br
PROGRAMA de Incentivo Paraná Cultural

O que: Programa de Incentivo Paraná Cultural 2021 - Infantojuvenil
Inscrições até 28 de junho no site www.sisprofice.pr.gov.br
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Tente manter a calma com seus colegas de trabalho e você irá evoluir
na empresa. Saúde: não exagere nos exercícios, sempre respeitando
os limites de seu corpo. Amor: Será um dia favorável para começar
um novo romance, invista nele o máximo que você puder.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Primeira
consoante
Dois
talheres

© Revistas COQUETEL

Aparelho flutuante
obrigatório por lei
em embarcações
Que leva à morte

Aparelho Serviço
para prestado pepassar lo provedor
roupa
(Inform.)

Móvel da
sala de
jantar

Antônimo
de
"depois"

Touro 21/04 a 20/05

Tente não fazer gastos desnecessários, isso lhe acarretará
algumas dívidas ou dificuldades. Saúde: Tente cuidar mais da
sua pressão e evite alimentos salgados e cigarros ou ambientes
poluídos. Amor: Toda a alegria que sente será constante ao lado
da sua pessoa amada, faça um dia especial com ela.

Libra 23/09 a 22/10

Faça algo para melhorar sua situação, seja mais arrojado e
aprenda com os desafios. Saúde: será um dia excelente, sem
problemas novos de grande volume, porém aproveite bem esse
dia. Amor: tente não se deixar enganar por falsas promessas de
um amor futuro sem grandes perspectivas.

Escorpião 23/10 a 21/11

As tarefas que estão atrasadas devem ser colocadas em dia, só
depende da sua conduta bem executada. Saúde: procure não ingerir
bebidas alcoólicas eles mexem demasiadamente com seu sistema
nervoso. Amor: será um excelente momento para iniciar um romance.

Épocas;
períodos
Bolsa,
em inglês

5, em algarismos
romanos

Sílaba de
"tapir"
Camarão
(bras.)
Tubos
de água
Registro do
engenheiro
Capital da
Itália

De
estatura
elevada

O produto
oposto ao
artesanal

Dígrafo de
"barro"
Inseto que
canta
O dia
decisivo
Carro;
veículo
São dadas
ao mendigo

Total de
meses
com 28
dias

Conectado à rede
(Inform.)

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01

Você vai revelar uma grande capacidade para convencer as pessoas
daquilo que você quer. A sua saúde permanecerá estável se continuar
com hábitos saudáveis assim irá longe. Amor: ficará tudo dentro da
rotina, por isso evite assuntos que causem alguns desentendimentos.

Aquário 21/01 a 19/02
Você notará um inimigo à espreita no seu local de trabalho, fique atento e
se esforce. Saúde: uma terrível gripe ou constipação aproxima-se muito
rapidamente, é bom você se precaver. Amor: haverá muitos conflitos com
o seu par que talvez não se resolva devido à sua impaciência.

Peixes 20/02 a 20/03

Tenha um pouco mais de paciência que o reconhecimento virá
por todos os seus esforços. A sua saúde ficará parcialmente boa
durante o dia, cuidado com resfriados e tenha bons hábitos. Amor:
o seu relacionamento ficará comprometido por desavenças desnecessárias, tente conciliar.

(?) metal:
o dinheiro

BANCO

3/bag. 4/alma. 6/fabril — on-line — seriar.

Você vai precisar se esforçar mais para conquistar um bom
espaço no seu mercado de trabalho. Saúde: preste mais atenção em dores esporádicas, procure um médico para se tratar
neste momento. Amor: evite demonstrar ciúme excessivo, isso
comprometerá bastante a sua razão.
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Solução

Livro A vida de Bela
Conheça as histórias e os segredos do
talento teen por trás das câmeras!

/editorapixel
@editorapixel
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Virgem 23/08 a 22/09

Algumas pessoas podem lhe decepcionar, foque seus investimentos
nas suas premissas. Saúde: as alergias respiratórias vão lhe incomodar muito, procure um tratamento. Amor: seja um pouco mais presente
nos momentos que são importantes para sua cara-metade.

A instituição como
a ABL
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U
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A
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Leão 22/07 a 22/08

Continue com o planejamento do dia, porém não rejeite o agregado. Saúde: algumas dores lombares estarão presentes. Amor:
transpareça através do diálogo os seus desejos para seu par, não
deixe de realizar essa prática.

Técnica
de Pintura
diluída em
água

Oswald de
Andrade,
poeta
brasileiro

Ser
proprietário

Fonte
natural
de calor

A
F A C A
E M E N
R
S T
R O S E
O D O S
O A
A R I A
S
N Q
PI T U
C R E A
A
R R
N LI N E
O V E L
S
T A

Tente não levar tudo a sério, um pouco de descontração ajudará
a concluir suas tarefas. Saúde: faça tudo o que for possível para
relaxar mais o seu corpo, isso diminuirá bastante o seu estresse.
Amor: aceite alguns convites para sair, sua oportunidade para um
novo relacionamento aumentará.

Boas
maneiras
Pôr em
sequência

Seres fantásticos
como a
Sininho
(Lit. inf.)

Tipo de
vinho
Quadro
de avisos
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Câncer 21/06 a 21/07

Cheiro
agradável;
aroma

R F O
M A
T E
D A S
O L
R
S
I T E
E R
B R I
A
A
G A R
L
U T O
M O L

Preste um pouco mais atenção nas tarefas que você vem executando, só assim para ir além. Saúde: apresentará uma grande
indisposição para as atividades durante boa parte do seu dia.
Amor: não se sinta culpado por tudo que acontece, pois todos
erram tenha mais paciência agora.

Máquina
de tecidos
(?) Caymmi,
compositor

(?)
penada:
assombração

B
G A
A L
S
F A
S
A
L
V
F A
V
C I
D
A
E S

Gêmeos 21/05 a 20/06

Líquido
fecundante masculino
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Operação Pronta Resposta
é lançada em Cascavel
A quar ta edição da Operação
Pronta Resposta foi lançada nessa
terça-feira (18), em Cascavel, e contou
com a participação do subcomandante-geral da PM, coronel Rui Noé Barroso
Torres. A operação tem como principal
objetivo reforçar o policiamento ostensivo e combater o crime organizado.
Cerca de 140 policiais militares
e 35 viaturas atuarão em Cascavel e
região oeste. Depois, conforme a análise criminal, as equipes serão deslocadas para outros pontos de atenção
no Estado. “Esse efetivo vai percorrer
todo o Paraná nos próximos 12 dias.
Essa operação acontece nas cidades polo de Cascavel, Ponta Grossa,
Maringá, Londrina e Pato Branco e
depois nas cidades menores dessas
regiões”, explicou Torres.
O lançamento da Operação também
foi acompanhado pelo comandante do
5º Comando Regional, tenente-coronel
Sérgio Almir Teixeira, que destacou a
importância do reforço no policiamento
na região «É muito importante a visão
do comando-geral da PM para nossa
região. O reflexo disso para oeste e
sudoeste e para os próprios policiais

ASSESSORIA 5° CRPM

EQUIPES do
Bope, da Rone
e do Choque
participam da
Operação Pronta
Resposta IV

que aqui trabalham, no sentido de
somar esforços, é de grande valia. Fortalece cada vez mais a Polícia Militar”,
destaca Teixeira.
A operação Pronta Resposta foi criada
em 2020 e está na sua quarta edição.
É composta por policiais militares atuantes no serviço ostensivo preparados para
prestar rápido atendimento em ocorrências de maior risco, como assaltos a
agências bancárias e explosão de caixas
eletrônicos, roubos e outros delitos. As
ações têm foco nas regiões com maior
índice criminal, de acordo com a análise
da Corporação, e serão aplicadas no
Paraná gradativamente.

Julgamento de acusado de matar
jovem e bebê será em julho

Uma decisão judicial publicada no início desta semana designou o julgamento
de Halif Ferreira de Lima, acusado de matar
Silvia Caroline França, 25 anos, e a filha dela,
Ana Lis, de apenas dez meses, em setembro
de 2019, para o próximo dia 15 de julho, às
9h, no Tribunal do Júri de Cascavel.
O crime brutal chocou Cascavel e região.
No dia 11 de setembro de 2019, os corpos de
Silvia e Ana Lis foram encontrados em uma
quitinete, onde as vítimas viviam, aos fundos
de um restaurante, na Avenida Carlos Gomes,

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01
24
00
01
19

no Bairro Parque São Paulo, em Cascavel.
De acordo com a denúncia do Ministério Público, Halif teria utilizado uma faca de
cozinha e um vaso sanitário para desferir
golpes contra Silvia. Após matar a mulher, o
acusado teria fugido do local e abandonado
a pequena Ana Lis, que também faleceu em
decorrência do abandono. Na época, havia
suspeita de que ela teria morrido após ingerir medicamentos dados pelo acusado.
A expectativa do assistente de acusação, o advogado Cleber Evangelista, é de
que Halif seja condenado por homicídio
qualificado contra Silvia e por abandono
de incapaz com resultado morte de Ana Lis.
Halif está preso desde 2019. Ele chegou
a escrever uma carta de suicídio, na qual confessa o crime. Se condenado, poderá receber
uma pena de 16 a 42 anos de prisão.

GDE apreende
carro com maconha

O GDE (Grupo de Diligências Especiais da Polícia Civil) apreendeu no
início da manha de ontem (18) um
Peugeot com 250 quilos de maconha
na BR-467, próximo ao viaduto da
Rua Jorge Lacerda, em Cascavel.
Os investigadores retornavam de
Sede Alvorada pela rodovia quando o
veículo ultrapassou a viatura em alta
velocidade. Desconfiados, os policiais
iniciaram perseguição e conseguiram
abordar o veículo. No interior do
carro, foi localizada a droga.
O motorista foi preso em flagrante e
conduzido até a 15ª Subdivisão Policial.
POLÍCIA CIVIL

DROGA estava no porta-malas do veículo
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HOJE NEWS
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Conheça os adversários do
FC Cascavel na Série D
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela
detalhada do primeiro turno da
fase da Série D do Campeonato
Brasileiro de 2021. A competição
começa no próximo dia 26, com a
preliminar que vai indicar os quatro últimos times nos grupos.
A fase de grupos terá início no
dia 5 de junho, seguindo até a
metade de julho. São oito chaves
com oito equipes, todas lutando
pela classificação e, posteriormente, de olho no acesso para a
Terceirona de 2022.
A fase preliminar vai ser disputada no dia 26, com par tidas de

ida e 30 com os jogos de volta.
Nessa etapa, oito times buscam
a classificação para a fase de
gr upos: Santana (AP) x GAS
(RR), Tocantinópolis (TO) x Picos
(PI), Real Ariquemes (RO) x Brasiliense (DF) e Aquidauanense (MS) x
Rio Branco (ES).
O FC Cascavel está no Grupo
A8, com Joinville, Marcílio Dias e
Juventus de Santa Catarina, Caxias,
Aimoré e Esportivo do Rio Grande do
Sul e Rio Branco do Paraná.
A estreia da Serpente será no
dia 5 de junho, em casa, contra
a equipe do Joinville, no Estádio
Olímpico Regional, às 19h.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA SERPENTE NA PRIMEIRA FASE:
Dia
05/06 Sáb
13/06 Dom
19/06 Sáb
27/06 Dom
03/07 Sáb
10/07 Sáb
18/07 Dom

Horário
19h
16h
19h
16h
19h
19h
16h

Confronto
FC Cascavel x Joinville
Marcílio Dias x FC Cascavel
FC Cascavel x Caxias
Aimoré x FC Cascavel
FC Cascavel x Esportivo
FC Cascavel x Juventus
Rio Branco x FC Cascavel

Onde
Estádio Olímpico Regional
Hercílio Luz
Estádio Olímpico Regional
Cristo-Rei
Estádio Olímpico Regional
Estádio Olímpico Regional
Nelson M. Dias

FELIPE FACHINI

ESTA será a segunda participação do FCC na
competição nacional

Turno apenas no
fim de semana

As rodadas do primeiro turno da
Série D terão jogos, apenas, aos fins
de semana - sábado e domingo.
Com isso, muitos times se livram
da maratona de jogos enfrentada
no ano passado, com o calendário
apertado pela pandemia, e com os
jogos a cada dois ou três dias dos
campeonatos estaduais.

Após vencer no último sábado
(15) o Dois Vizinhos, pela Série
Ouro de futsal, fora de casa, a Serpente Tricolor segue para mais três
jogos longe do Ginásio da Neva.
Nesta quarta-feira (19), o elenco
Tricolor segue para Siqueira Campos, onde, na quinta (20), às
18h30, disputa a sua sétima partida pelo estadual.
Terminando o jogo, o Cascavel
Futsal segue para Venâncio Aires
(RS), onde enfrenta a Assoeva no
domingo (23), às 11h.
Fechando os compromissos
fora de casa, na quinta-feira dia

ASSESSORIA

Cascavel Futsal segue com compromissos fora de casa

CASCAVEL só volta a jogar
em casa no dia 31 de maio
27, a Serpente duela contra o
Ampére, no sudoeste do Estado
pela Série Ouro.
Somente no dia 31 de maio é

que hexacampeão volta a ter um
jogo oficial dentro de casa, mas
pela Liga Nacional. A partida será
contra o Atlântico (RS).

ESPORTE
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Prefeitura de Cascavel abre
chamamento público ao esporte
A Secretaria de Cultura e Esportes de Cascavel publicou ontem
(18) a aber tura do chamamento
público para o esporte e o paradesporto em dezenas de modalidades
esportivas. O objetivo é selecionar
OSC (Organizações da Sociedade
Civil) para o desenvolvimento do
espor te/paradespor to de rendimento de modo não profissional
em Cascavel. O Município irá investir, em 18 meses, R$ 6,3 milhões
nas modalidades.
Os investimentos têm como
objetivo específico assegurar o
desenvolvimento das modalidades
para participação em competições
promovidas por federações, confederações e pela própria secretaria.
O público-alvo são atletas e paratletas com desempenho e avaliação
técnica comprovadas em suas
modalidades.

Athletico pega
Melgar para
selar liderança
Empatados em pontos, Athletico e Melgar
fazem um confronto direto pela liderança
do Grupo D da Copa Sul-Americana na
noite desta quarta-feira, na Arena.
A principal novidade no time paranaense
é o retorno do atacante Nikão. O jogador
volta à equipe após cumprir suspensão
automática no duelo contra o Metropolitanos, na semana passada. No período
em que esteve de fora do time principal,
Nikão atuou no duelo contra o Maringá,
pelo Campeonato Paranaense, onde marcou um gol e deu uma assistência. Para
o retorno do jogador, o técnico Antonio
Oliveira terá que decidir se Carlos Eduardo
ou Vitinho deixará o time.
Outra alteração que o treinador terá
que fazer é no meio de campo. O
volante Erick está de fora por conta de
uma lesão muscular e deve ser substituído por Christian. Ainda no meio de
campo, Jadson deve permanecer no time.

SECOM

AÇÃO visa ao desenvolvimento do esporte e do paradesporto
As organizações que par ticiparem do chamamento deverão
entregar os projetos padrão, definidos pela prefeitura, no setor de

Protocolo-Geral do Município. As
organizações receberão os recursos
mensalmente e, também, todos os
meses terão que prestar contas.

Flamengo joga por empate

O Flamengo recebe a LDU hoje, no Maracanã, às 21h, para a disputa da quinta
rodada do Grupo G da Libertadores.
Visando à classificação antecipada para o mata-mata da competição, o rubro-negro tem o caminho bem definido e precisa apenas de um empate para chegar
tranquilo às oitavas de final da Libertadores.
De olho na final do Carioca, Rogério Ceni pode utilizar um time mesclado, com
Matheuzinho, João Gomes, Vitinho e Pedro como titulares.
Já a LDU precisa desesperadamente de uma vitória para seguir viva na competição. Com quatro derrotas consecutivas, em baixa no Equador e fora da zona de
acesso para as oitavas de final da Libertadores, os Albos precisam de uma boa
vitória no Maracanã para se estabilizar.

Galo, vacinado e atento

O Atlético-MG aceitou as vacinas oferecidas pela Conmebol e, por esse motivo, 34
jogadores viajaram para o Paraguai, onde
fica a sede da entidade máxima do futebol
sul-americano, e onde enfrentará hoje, às
21h, o Cerro Porteño pela quinta rodada da
fase de grupos da Libertadores.
Em Belo Horizonte, por questões particulares, ficaram apenas o venezuelano
Savarino e o zagueiro Bueno. Da última vez
que se enfrentaram em solo paraguaio, na
edição de 2019, os donos da casa aplicaram 4 a 1 no placar. Líder do Grupo H, com
dez pontos conquistados, o Galo tem três a
mais que o Cerro Porteño. Para se manter
no topo, os mineiros precisam de empate

simples em Assunção.
Já classificada para as oitavas de final,
a equipe comandada por Cuca fecha a
fase na outra semana, quando encara o
La Guaira, da Venezuela, no Mineirão.

RESULTADOS DE ONTEM
LIBERTADORES
Nacional-URU ?x? Universidad Catolica
Palmeiras ?x? Defensa y Justicia
The Strongest ?x? Santos
São Paulo ?x? Racing
Universitario ?x? Independiente del Valle
Fluminense ?x? Junior Barranquilla
SUL-AMERICANA
Independiente ?x? Bahia
River Plate-URU ?x? Peñarol
Talleres ?x? Bragantino
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Associação de médicos japoneses
pede cancelamento de Olimpíada
A pouco mais de dois meses do evento,
previsto para 23 de julho a 8 de agosto, a
Olimpíada de Tóquio-2020, adiada em um
ano por causa da pandemia do novo coronavírus, segue gerando discórdia. Ontem,
uma associação japonesa de médicos
pediu o cancelamento dos Jogos Olímpicos
de Tóquio. Esta é mais uma entidade de
classe do Japão que afirma que o evento
esportivo pode agravar a situação sanitária já precária no país, atualmente afetado
pela quarta onda de infecções da covid-19.
Semana passada, o mesmo pedido foi feito
pelo Sindicato dos Médicos.
“Pensamos que cancelar um evento
que tem o potencial de aumentar o número
de infecções e de mortes é uma boa decisão”, relatou em comunicado oficial a associação, que tem quase 6 mil integrantes.
Ao destacar que reser var leitos de
hospital para os atletas não corresponderia à Car ta Olímpica, a associação apela
com veemência ao governo japonês, à

cidade de Tóquio e ao Comitê Organizador
dos Jogos Tóquio-2020 que solicitem o
cancelamento do evento ao COI (Comitê
Olímpico Internacional).
Na semana passada, um sindicato de
médicos que trabalham em hospitais do
Japão considerou “impossível” organizar os
Jogos Olímpicos com total segurança “no
momento em que as pessoas no mundo
inteiro lutam contra o novo coronavírus”.
PRESSÃO
A 65 dias do evento, a população japonesa defende, em sua maioria, um novo adiamento ou até o cancelamento, de acordo com
todas as pesquisas feitas no Japão. Mas o
Comitê Organizador insiste que medidas de
combate ao vírus muito rígidas e a proibição
de torcedores procedentes do exterior permitirão que os Jogos Olímpicos aconteçam
“com total segurança”.
Além disso, os organizadores de
Tóquio-2020 anunciaram nessa terça-feira

que receberam 395 candidaturas de
médicos do espor te e voluntários para
ajudar, o dobro da estimativa inicial. Confirmaram também que, em abril, solicitou
os ser viços de 500 enfermeiros japoneses para o evento, uma iniciativa que
recebeu muitas críticas no Japão.
PANDEMIA
Relativamente menos afetado pela
pandemia em comparação com outros
países, com 11.500 mortes oficialmente
registradas, o Japão sofre com o aumento
de casos de covid-19, o que obrigou na
semana passada o governo a ampliar o
estado de emergência imposto em parte
do país até o próximo dia 31.
O governo também é criticado pela lentidão de seu programa de vacinação, quando
apenas pouco mais de 1% da população
recebeu as duas doses do imunizante da
Pfizer/BioNTech, a única autorizada até o
momento no país.

INVESTIMENTO
RECORDE
DE R$ 1,9 BILHÃO
EM 2021.
A FORÇA DO PARANÁ
QUE ACREDITA.

PARANÁ TRIFÁSICO:
mais 3.700 km em 2021

REDE ELÉTRICA
INTELIGENTE:

início no Sudoeste

USINA BELA VISTA:

em operação no 1º semestre

www.copel.com

A Copel acredita no Paraná.
Em 2021, o investimento é de
R$ 1,9 bilhão. O recorde vai
para a distribuição de energia,
em programas como o Paraná
Trifásico, de apoio à produção
rural, e o Rede Elétrica Inteligente,
o mais moderno do país. E há
também o início da operação
de Bela Vista, a mais nova
hidrelétrica da Copel. Tudo isso
para apoiar o desenvolvimento
do Estado. Estratégico para
a Copel, vital para que os
paranaenses possam chegar
cada vez mais longe.

