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Após reservar três UBS como referência para o coronavírus, a Secretaria de 
Saúde de Cascavel direciona, a partir desta quarta, a UPA Veneza apenas para 
pacientes com sintomas respiratórios. A estratégia visa atender ao aumento 

da demanda registrada nos últimos dias em Cascavel. l Pág. 8

UPA Veneza atenderá apenas 
casos suspeitos de covid-19

PÁGINA

03
Pandemia afasta voluntários
e Observatório Social tem
dificuldades em fiscalização

PÁGINA

12
Homem é condenado por 
matar “rival” em briga que
custou vida de adolescente

PÁGINA

16
Governador baixa novo
decreto que amplia toque
de recolher no Paraná

Pela liderança
O Cascavel Futsal volta às quadras nesta quinta para 
defender a liderança da Série Ouro do Paranaense. O 
jogo será no ginásio da Rondinha em Ampére, às 19h. 

l Pág.15
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PREVISÃO DO TEMPO
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Palavras cruzadas

Não haverá muita coesão naquilo que você está mani-
festando no decorrer deste dia. Tente deixar a energia 
de Marte fluir, permita que os bons fluídos venham a 
te ajudar naquilo que tange o amor. Realize mudanças 
somente quando a necessidade exigir. A constela-
ção de andrômeda estará ligada a você em diversos 
aspectos de grande relevância na sua vida.

Vai se sentir muito prejudicado neste atual ponto da 
sua vida. Poderá lutar por espaço de forma incansá-
vel, trazendo grandes benefícios para a sua saúde. O 
gigante Sol irá fortificar a sua mente, para ser mais 
sutil. A constelação de cruzeiro do sul poderá modi-
ficar algumas das suas percepções mais profundas 
sobre o seu grande ego.

O planeta vermelho de Mercúrio mostrará tudo o que 
tem dentro do seu peito agora. Já o planeta Júpiter 
tende a te puxar um pouco para a escuridão, esses 
sentimentos só poderão ser extirpados se você for 
realmente forte. A pedra de ágata oferecerá movimen-
tos bem interessantes na construção da sua persona-
lidade. Permita a entrada da luz.

Não adiantará batalhar muito caso você não crie mais 
oportunidades por um novo caminho. Se você encon-
trar mais força no que tiver na Lua, poderá receber a 
ajuda de uma forte pessoa da constelação de Leão. 
Foque em alimentar melhores possibilidades no 
campo do amor. A pedra de esmeralda te dará força 
para gerar novos caminhos ao sucesso.

Um arco-íris muito iluminador irá te conduzir para um 
novo e bom rumo. Sopese apenas o que for impor-
tante. Mesmo que algumas pessoas mais próximas 
te critiquem, deve seguir o caminho do coração, pois 
estará amparado pelo planeta Saturno em ligação com 
o elemento Ar. A pedra de água marinha tende a cons-
truir um caminho próspero para você.

Poderá apresentar um sentimento de amor muito 
grande. Alguém do signo de Virgem irá lhe mostrar 
as possibilidades, para que você possa manifestar e 
influenciar de acordo com a sua vontade. A Água te 
ajudará a vencer algumas dificuldades, mas precisará 
ser resiliente. A pedra de água marinha te ajudará a 
conquistas mais relevantes no campo profissional.

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 20/3
Solução anterior

Quem nasce no dia 26 de maio é de Gêmeos com a personalidade de Aquário. Inteligentes e 
expansivos, têm a mente desenvolvida. Seu Q.I. é bem acima do normal. Seu número princi-
pal é o 29, formado de 2, da Lua, e 9, de Marte. São duas influências muito diferentes, que, 
juntos, formam o 11, número que não se resume nem se simplifica. Símbolo de evolução, 
solidariedade e fraternidade.

Horóscopo nascido em 26 de maio 

O planeta Urano fará com que você realize as coisas 
realmente necessárias na sua vida. Precisará tentar 
conduzir o seu dia mais voltado para a área da saúde, 
o planeta Marte será um amigo para esta situação um 
pouco mais complicada. A pedra de opala fará você 
seguir na linha certa e construir um caminho de luz 
muito importante, basta acreditar.

Dê a devida atenção para o que for importante para 
você. O planeta de Júpiter fará com que sinta um 
pouco mais de confiança. Precisará acreditar mais 
no seu potencial. A pedra ametista estará mergulhada 
no seu coração, com muita energia para te sustentar 
ao longo do dia e assim se concentrar no que deve. 
Nas finanças, não aja com muita frivolidade.

Poderá notar que houve muita tranquilidade para você 
obter um rompimento de limites para ganhar mais 
espaço. Só tenha cuidado com o planeta Plutão, ele 
poderá agir de forma traiçoeira, por isso fique um 
pouco mais esperto com o que está acontecendo 
com a sua saúde. Tende a conseguir identificar os 
perigos com maior habilidade.

Diante do componente Fogo, precisará afastar qual-
quer iniciativa nociva neste momento. O planeta de 
Vênus irá gerar alguns problemas para você, muito 
por causa do seu lado mais individualista. Precisará 
melhorar um pouco como vem conversando com as 
pessoas. A constelação de órion te fará mudar sua 
perspectiva sobre o que entende do mundo.

Não terá tantas opções agora para se reencaminhar 
na sua jornada, o astro rei lhe dará um pouco mais 
de força neste momento. Algumas ações de Saturno 
irão te deixar com dúvida. Receberá muitos sinais de 
auxílio no campo amoroso. A constelação de cruzeiro 
do sul facilitará seu encontro com a melhor trajetória 
para o sucesso pessoal.

O certo será poupar o máximo de energia possível, 
para que consiga realizar as outras coisas que você 
tem maior capacidade. O elemento Fogo irá mostrar 
a sua força, de uma maneira muito mais positiva que 
você imaginava. Tente fazer aproximação mais amigá-
vel de uma pessoa do signo de Áries. A constelação 
de ursa maior será uma forte aliada.
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PREVISÃO DO TEMPO
Nublado

CRESCENTE
18/06 - 00h54

CHEIA
26/5 - 08h14

Quarta 26/5/2021

MINGUANTE
02/06 - 4h26

NOVA
10/06- 07h54

Paranaguá
max 22
min 13

max 25
min 13

Cascavel
max 22
min 12

Foz do Iguaçu
max 23
min 11

max 25
min 13

Curitiba
max 22
min 9

FASES 
DA LUA

Sol
Quinta 27/5/2021

Nublado com pancada 
de chuva isolada

Sexta 28/5/2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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ISCR
ANTIAEREO

ANTONYUAU
TEMEELAB

DIRETASAF
DNANALISE

CEARTETC
RAREAEH
ROMANTICO
AALARME

APAGOARC
ATEPESOE
NUMERADOR
TAFADONT

GERMESBESO

O Após-
tolo Des-

crente
(Bíblia)

Pequeno
badalo 

ou cam-
painha

Prover no-
vamente
do neces-

sário
O abrigo
contra

ataques
de aviões

Terreiro
de Can-
domblé

Comer a
última

refeição
da noite 

(?) de
serviço,
cômodo
da casa

Et cetera
(abrev.)

Sonha-
dor; senti-

mental

Corretos;
exatos

Fruta de
casca

verde (pl.)

Rogério
Ceni,

técnico
(fut.)

Um, em
inglês

Micror-
ganismo
nocivo à 

saúde (pl.)

Ritmo
musical

português

Conso-
antes de
"nota"

Beijo, em
espanhol

Disposi-
tivo sonoro
Estar em
atividade 

A aluna que mora
no colégio

O pneu que não
desliza no solo

Marcello
(?), ator

brasileiro
Sente medo

Interjeição
de surpresa 
Infringe o
direito de

Estudo
minucioso
Folhagem
da planta

Moeda
argentina
Nome da
letra "F"

As viagens
aéreas

sem
escalas

Depois
da hora
marcada

Dança
clássica
(?)-écler:

o zíper

Aparelho
como a

parabólica

Abertura
para es-

coamento
de água

(?) então:
ainda

Taís
Araújo,

atriz

A parte
de cima

da fração

Não
cozida

A segunda
vogal

Primeiro
verbete
Desligo 
(a luz) 

3/ilê — one. 4/beso. 5/fecho. 6/antony. 7/diretas.
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L U T A L I V R E

K I T M A N O E L
X A R A C A N A
O E S M O Ç S

A R E S A R C A
A P I R A R A
D O I S M E S E S

B I R R A T A L
M O F O S O C I O

A Ã B A A G U
T O M A R A I T
I A T A D O R
V I T O R I O S O

L O G O M A R C A S

Móvel
comum

em dormi-
tórios (pl.)

Que
apresenta

erro

Aquelas 
de quem
se fala

Estojo
com con-
junto de
objetos

Que tem o
mesmo
nome de

outro

Caldo 
de (?):
garapa
(bras.)

A (?):
sem
rumo

Veste
usada por
maestros

A mais
alta carta
no pôquer

Período
de ges-
tação da
cadela

O menino 
que

perdeu
os pais

Teimosia;
zanga

Uns e (?),
banda de

rock 
brasileira

O mais
evidente
sinal de
umidade

Vegetação
de terrenos

baldios

Advocacia-
Geral 

da União
(sigla)

(?) que 
caia,

modelo
de blusa

Documento
de trans-
ferência
bancária

Registro 
de reunião
de condo-

mínio

Símbolos
de em-
presas

Fé
Viaja de

avião
(fig.) 

Membro
do clube
Cosmé-

tico labial

(?) qual:
igual

Indivíduo 
albino

Baú com
tampa

Apelido de
"Isadora"

(?) Carlos,
novelista
Absorvo

o ar

1, em
romanos
Vencedor; 
campeão

Sintoma 
de cáries
Sílaba de
"irmãs"

A peça do
antiquário

Metro
(símbolo)

(?) Stres-
ser, atriz
Formato
do rodo

Penúltima
vogal

Aparência;
aspecto

Esporte
do tipo 

vale-tudo

Resíduos da produ-
ção de
energia
nuclear 

3/doc — kit. 4/ares — esmo — mofo.

Mediação e empatia: a marca 
das imobiliárias na pandemia

Leonardo Baggio, vice-presidente de Locação do Secovi-PR

A pandemia de covid-19 chegou há pouco mais de um ano e tudo indica 
que seus reflexos vão permanecer na sociedade por muito tempo ainda, com 
alguns segmentos da economia sofrendo mais do que outros. Do ponto de 
vista tecnológico, contudo, podemos afirmar que as empresas evoluíram e 
acompanharam as necessidades impostas, lançando mão de novas ferramentas 
e também de muitas que já estavam disponíveis, mas às quais não se dava 
tanta importância, como as plataformas de reunião virtual.

A fase que vivemos agora é histórica, de transição social, que envolve de 
maneira especial as relações entre empresas e clientes. O distanciamento pode 
ser físico, mas a manutenção de um bom relacionamento é mais necessária 
do que nunca para a sobrevivência dos negócios.

O ramo imobiliário é um exemplo, especialmente quando o assunto são 
locações. Neste momento, zelo e atenção são imprescindíveis. Como se famí-
lias e empresários já não estivessem sofrendo o suficiente em razão da crise 
sanitária, com o desemprego e fechamento de negócios, vimos o Índice Geral 
de Preços-Mercado (IGP-M) encerrar 2020 com alta acumulada de 23,14%, 
a mais forte em quase 20 anos. E ele segue crescendo. Nesta semana, o 
acumulado em 12 meses do IGP-M chegou a 36,69%. Esse índice, não custa 
nada lembrar, é usado para calcular o reajuste de aluguéis.

Mas, apesar desse IGP-M galopante, temos conseguido manter o mercado 
da locação saudável, usando inteligência e, principalmente, disposição para 
realizar o contato real, ainda que virtual. As imobiliárias estão aumentando 
suas equipes ou redimensionando setores para poder atender à demanda das 
negociações, necessárias em pelo menos metade desses contratos de locação. 
A intermediação deu espaço à mediação e assim temos seguido: ouvindo 
proprietários e inquilinos, buscando a argumentação correta, a concordância 
e a empatia entre os envolvidos.

Os dados do Inpespar (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Mercado Imobiliário e Condominial), pertencente ao Secovi-PR, comprovam que 
essa atenção especial gerou um reflexo muito positivo nesse período turbulento 
que enfrentamos, pois o índice de inadimplência das locações do início do ano 
até agora segue uma média de 1,5% (durante todo o ano de 2020 foi de 1,9%).

Desde o início da pandemia, por meio do Secovi-PR, já vínhamos desta-
cando aos associados a necessidade urgente dessa assimilação de função. E 
assim constatamos a manutenção das imobiliárias e desse segmento do mer-
cado. Hoje, vemos essas mesmas imobiliárias atentas, investindo em tecnologia 
e inovação, aproximando-se de startups, buscando diferenciais e valorizando 
ainda mais o que continuará sendo primordial: o contato humano. Para aqueles 
que ainda duvidam do potencial humano, sugiro tentar cancelar ou pedir melhor 
equilíbrio financeiro aos robôs dos atendimentos 0800.

“Antes de entrar 
no governo, eu 

achava tudo muito 
fácil, não é 

bem assim”.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, parabenizou 
todos os economistas que 
já integraram o governo 

federal. Em evento do banco 
BTG, disse que o Brasil “está 

barato” para investidores 
estrangeiros e afirmou que os 
“gringos” que entrarem no 
Brasil neste momento, 
com o dólar cotado 
perto de R$ 5,50, 
poderão sair 

com a moeda 
a R$ 3 em 

“dois ou três 
anos”.
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Criado com o objetivo 
de monitorar as compras 
públicas, desde a publica-
ção de edital de licitação 
até a entrega da obra ou 
dos produtos e serviços, 
o Observatório Social de 
Cascavel vem lidando com 
um grande desafio: a falta 
de voluntários.

Em Cascavel, o Obser-
vatório funciona desde 
2008. De acordo com o 
presidente da entidade, 
José Alexandre Polasek, o 
observatório enfrenta algu-
mas dificuldades para rea-
lizar o acompanhamento 
dos gastos públicos. 

Apesar de o objetivo da 
entidade ser de extrema 
impor tâ n c i a  p a r a  a 
soc iedade  como um 
todo, o Obser vatór io 
não recebe verbas públi-
cas e o trabalho reali-
zado de forma voluntária. 

Com a chegada da 
pandemia da covid-19, os 
trabalhos desaceleraram 
por conta da diminuição 
dos voluntários “O Obser-
vatório está trabalhando 
em uma velocidade menor 
nesse último ano. Boa 
parte dos nossos voluntá-
rios são pessoas aposen-
tadas, com mais de 60 
anos e que precisam de 
um cuidado redobrado para 
não se expor à covid-19, 
então, o número de volun-
tários diminuiu. O grupo de 
trabalho já não era grande, 
agora, devemos estar hoje 
com oito ou dez voluntários 
fazendo o trabalho. Alguns 
estão monitorando de 
casa, realizando a leitura 

de editais, licitações, 
verificando a análise dos 
preços, porém, o traba-
lho mais importante, que 
seria visitar a entrega dos 
produtos, deixa a dese-
jar. Essa limitação do 
número de voluntários, 
automaticamente, limita 
o trabalho do Observató-
rio no monitoramento dos 
gastos públicos”.

Polasek ressalta a 
importância do Observató-
rio em Cascavel e faz um 
convite para que a popula-
ção participe da entidade 
em busca de uma gestão 
mais transparente: “Preci-
samos de mais voluntários. 
O time está pequeno, muito 
enxuto e as demandas são 
grandes, amplas. Então, 
aquelas pessoas que estão 
em casa, ou têm tempo 
disponível, venham até o 
Observatório nos ajudar. O 
trabalho pode ser feito de 
casa mesmo, em sistema 
de home office. A única 
coisa que a gente pede é 
que os voluntários sejam 
apartidários, não pode ter 
filiação político partidário”, 
convoca Polasek.

De acordo com ele, a 
partir de agora serão ana-
lisados os números da 
prestação de contas refe-
rentes à covid-19, que já 
foi apresentada na Câmara 
de Cascavel. “O secretário 
[Finanças] Renato Segalla 
já repassou os dados para 
o Observatório, agora esta-
mos analisando os núme-
ros a fim de verificar as lici-
tações e as entregas dos 
produtos e serviços.”  

Exemplo nacional
A FNP (Frente Nacional de Prefeitos) informou que Cascavel 
é exemplo na vacinação de profissionais da educação e na 
retomada das atividades escolares com mais segurança. 
A organização divulgou para todo o País a estratégia de 

Cascavel de vacinar educadores e profissionais de um mesmo 
estabelecimento por completo, sem levar em conta a idade dos 

servidores. A partir dessa metodologia, a prefeitura assegura que o 
retono das atividades escolares é realizado de forma mais segura.

Requerimentos
Requerimento aprovado ontem solicita que o presidente da 

Alep, Ademar Traiano, coloque em pauta o Projeto de Lei 168, 
de 2021, que estabelece diretrizes para a criação do programa 
Bolsa Cultura do Paraná. Outro requerimento foi direcionado 

ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pedindo providências 
acerca da revisão da Nota Técnica nº 467, de 2021, do MS, a 

fim de incluir no grupo prioritário da vacinação contra a covid-
19 todas as pessoas com deficiência e não somente as que 

possuem o BPC (Benefício da Prestação Continuada).

Hospital de 
Retaguarda
Os vereadores aproveitaram 
a sessão de ontem para 
aprovar uma moção de 
aplausos ao primeiro ano 
de atividade do Hospital 
de Retaguarda Allan Brame 
Pinho. Desde que abriu, o 
HR atende exclusivamente 
casos de covid-19. Tem 
25 leitos de UTI e 28 de 
enfermaria. Emocionado, o 
diretor do hospital, Lísias de 
Araújo Tomé, falou sobre as 
situações que viveu nesse 
primeiro ano atuando frente 
ao HR. “Aprendi nesse 
tempo que a gente tem 
que abraçar mais e falar as 
coisas para as pessoas, não 
ter vergonha de falar eu te 
amo... o tempo é curto”. 
Lísias tem sido um 
grande guerreiro!

Goteiras
Durante sua fala, Lísias 
contou que recebeu o 
pedido para que sejam 
reativados cinco UTIs, 
que foram desativadas 
mês passado, quando a 
pandemia deu uma “trégua”. 
Segundo ele, não consegue 
abrir os leitos por falta de 

pessoal mas também porque o 
local onde eles ficam 
tem muitas goteiras.

Pauta da sessão 
ordinária
A Câmara de Cascavel 
aprovou ontem três projetos 
de lei, duas moções e dois 
requerimentos. O PLO 
41/21, reconhece as igrejas 
e os templos religiosos 
de qualquer culto como 
atividade essencial, devendo 
ser mantida a possibilidade 
de atendimento presencial 
em tais locais. Já o PLO 
19/21, dispõe sobre a criação 
da economia solidária em 
Cascavel. O PLO 54/21declara 
de utilidade pública o Instituto 
Brasil Mobilidade - Imbramol.

Apelo
A primeira moção aprovada 
na sessão de ontem foi 
de apelo, solicitando a 
aprovação do Projeto de 
Lei 3.768/20, na Câmara 
Federal, que estabelece que 
as operadoras de Plano de 
Assistência à Saúde prestem 
cobertura integral de todas as 
especialidades terapêuticas às 
pessoas com transtorno 
do espectro autista.

Observatório Social 
sofre com defasagem de 
voluntários na pandemia
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Amic completa 37 anos expandindo 
e lutando pelo setor empresarial
A Amic PR (Associação de 

Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do Oeste do Paraná) 
acaba de completar 37 anos de 
existência, somando forças e mul-
tiplicando resultados para micro e 
pequenos empreendedores. 

A associação, fundada em 25 
de maio de 1984 em Cascavel, é 
a maior entidade de micro e peque-
nos empresários do Brasil. São 
mais de 2.300 associados, além 
de parceiros e uma ampla rede 
credenciada com mais de 500 
profissionais de saúde, hospi-
tais, clínicas, consultórios e labo-
ratórios conveniados.

A entidade tem como objetivo 
a promoção social e econômica 
de seus associados, por meio do 
estímulo ao desenvolvimento dos 
micro e pequenos empresários. 

A presidente da Amic PR, Sônia 
Xavier, afirma que os 37 anos da 
Amic são marcados pela história, 
escrita por todos que acredita-
ram no projeto. “É impossível não 
lembrar as pessoas que tiveram 

História se confunde 
com o conceito 

de microempresa
O conceito de microempresa ainda 
chegava ao Brasil, em 1984, quando 

Cascavel já tinha empreendedores visio-
nários, preocupados com o desenvolvi-
mento do setor.  Percebendo a neces-
sidade de modernização nessa área foi 
que um grupo de empresários criou a 

Amic, na época denominada Associação 
de Micro Indústrias de Cascavel, que 

foi a segunda neste formato, no Brasil. 
Hoje, a Amic PR é a maior entidade de 
micro e pequenas empresas do País.

Neste período, de 37 anos, foram 
muitas conquistas e participações em 

debates nacionais e internacionais, 
auxiliando a formular a legislação que 
rege as microempresas atualmente. 

coragem de escrever essa história, 
acreditar na entidade. No decorrer 
do tempo, ganhamos muita cre-
dibilidade e hoje somos a maior 
associação do nosso segmento 
no Brasil”, reforça.

Para ela, a luta de outras dire-
torias e de todos os empresários 
envolvidos com a Associação foi 
importante para culminar no maior 
presente de aniversário: a inaugu-
ração da nova sede da Amic PR, 
que ocorre em junho. “Esse é o 
nosso grande presente. Construí-
mos uma história e uma luta para 
inaugurar a Casa do Empreendedor. 
Temos, agora, o desafio de colocar 
em prática projetos que só serão 
possíveis graças à construção da 
nova sede”, comemora.

FORTALECIMENTO
Os 37 anos também são mar-

cados pela expansão da entidade 
e pelo seu for talecimento no 
apoio aos empresários durante a 
pandemia. A Amic PR está, desde 
o começo do cenário pandêmico, 
atuando institucionalmente em 
prol de seus associados, seja 
representando seus interesses 
junto aos órgãos públicos, seja 

oferecendo soluções de auxílio 
direto para os negócios. 

“A história que construímos nos 
garante esse olhar otimizado para 
os contextos que vão surgindo. 
A pandemia tem sido um grande 
desafio, que tem provocado movi-
mentações internas intensas para 
que nossos associados estejam 
efetivamente amparados. E jus-
tamente nesse momento desafia-
dor, projetamos nossa expansão, 
porque percebemos a lacuna exis-
tente. O associativismo pode e fará 
a diferença na recuperação econô-
mica. Acreditamos nisso”, comenta 
a presidente da AMIC PR, Sonia 
Regina Spengler Xavier. 

Ações
l A Cohamic (Cooperativa Habitacional Amigos de Cascavel) foi um dos destaques. Nasceu com a 
intenção de facilitar o acesso à moradia para associados da entidade. 
l A Central de Negócios Automotivos surgiu em 2013 com a ideia de organizar um grupo da área de 
automóveis, para desenvolver melhor o setor. 
l O Convênio Saúde, existente há mais de 25 anos, foi criado, na época, como algo inovador. 
l A Amic participou das mudanças da Nova Lei Trabalhista. Em conjunto de outras instituições, foi res-
ponsável pela elaboração de 28 propostas de alteração da Lei Trabalhista, das quais 13 foram acatadas.
l Em 2015, foi reconhecida como uma das maiores associações dessa área na América Latina no 2º 
Congresso Latino Americano da Micro e Pequena Empresa. 
l Foi importante interlocutora de uma medida que facilitou a vida de muita gente: a criação do PSS 
(Plano de Segurança Simplificado) em 2014, que reduz o tempo gasto para aprovação de projetos no 
Corpo de Bombeiros. Agora, 40% das plantas de obras se enquadram neste benefício.
l O Café com Negócios surgiu há uma década e hoje já ultrapassa 100 edições, ajudando os associados 
a apresentar os serviços a outros empresários.
l A associação conta com diversos benefícios aos empresários: convênios, assistência jurídica, convênio 
pet, cartão benefícios e acesso ao crédito, entre outras possibilidades de parceria e de crescimento, 
como os módulos de capacitação para empresários, que auxiliam no desenvolvimento do empreendedor. 

NOVA sede da entidade está quase pronta

 DIVULGAÇÃO
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Cascavel já 
imunizou 
mais de 
70 mil 
pessoas

O Município de Cascavel 
ultrapassou esta semana 
a marca de 70 mil vaci-
nados contra a covid-19, 
dos quais 36,5 mil com as 
duas doses. A campanha 
avança. Confira o crono-
grama da semana: 

 A Acic (Associação Comercial e 
Industrial de Cascavel) soma forças 
ao Sebrae em um programa que 
tem como meta ajudar as empre-
sas que foram as mais prejudica-
das pela adoção de lockdowns e 
medidas de restrição desde o início 
da pandemia, em março de 2020. A 
finalidade é levar aos empresários 
e equipe informações de qualidade 
que, devidamente observadas, pode-
rão contribuir para dar novo ânimo e 
perspectivas à empresa.

A parceria integra um conjunto 
de ações que a Acic e o Sebrae 
realizarão principalmente em junho, 
mês especialmente dedicado às 
microempresas. 

O Ponto de Atendimento + Acic/
Sebrae já está apto a atender empre-
sários interessados em conhecer 
mais sobre o Programa de Recupera-
ção de Pequenas Empresas e como 
participar ativamente de tudo o que 
ele passa a oferecer.

“Esse tipo de programa e par-
ceria é sempre bem-vindo, porque 
cria nova perspectiva a empresas 

Acic se alia ao Sebrae em programa 
para recuperar pequenas empresas

seriamente afetadas pela pande-
mia do coronavírus”, observa o 
diretor de Produtos e Serviços ao 
Associado da Acic, Carlos Guedes. 
“Estamos muito animados com 
essa parceria e benefícios que ela 
poderá trazer”.

SETORES
Segundo estudos realizados 

pelo Sebrae em todo o Paraná, os 
setores mais afetados pela pande-
mia nas cidades do Estado foram 

os seguintes: academias, eventos, 
economia criativa, bares e restau-
rantes, artesanato, microempresas 
em geral, hotéis, beleza e estética, 
transporte escolar e escolas par-
ticulares. “Infelizmente, muitas 
empresas desses segmentos tive-
ram que fechar as portas e outras 
estão em dificuldades. Por isso, 
esse programa tem por objetivo 
estender a mão para que se recupe-
rem”, segundo gerente da regional 
Oeste do Sebrae, Augusto Stein.

 O programa
O programa foi arquitetado para oferecer consultorias individuais e conteúdos 
personalizados aos empresários sobre planejamento financeiro, renegociação 
de dívidas e acesso ao crédito, marketing digital, remodelagem de negócios, 
desenvolvimento pessoal, protocolos de biossegurança e assessoria jurídica. 

Além disso, os empresários inscritos poderão participar de webséries e assistir à 
apresentação de cases de sucesso adaptados à realidade de cada segmento.
O Sebrae tem expectativa de alcançar 15 mil empresas, gratuitamente, e 

entregar 30 mil horas de consultorias individuais on-line gratuitas e 1.690 
horas de conteúdos gratuitos. É meta também realizar cinco jornadas para 

debater as principais dificuldades apresentadas pelos empresários nas 
consultorias individuais. Outras informações podem ser conseguidas pelo 

telefone 3321-1444 ou no Ponto de Atendimento + Acic/Sebrae na Rua Per-
nambuco, 1.800, em Cascavel.
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 Um curso promovido pela Tran-
sitar (Autarquia Municipal de Mobili-
dade, Trânsito e Cidadania) vai atua-
lizar os motoristas da Prefeitura de 
Cascavel e da Câmara dos Vereado-
res e os motoristas profissionais da 
cidade sobre as recentes alterações 
no Código de Trânsito Brasileiro. 

A atividade será nesta sex-
ta-feira (28), a partir das 9h e, 
à tarde, a par tir das 14h, no 

Plenário da Câmara, e será trans-
mitido pelo YouTube.

O investimento para os inscri-
tos de empresas privadas será de 
2 quilos de alimentos não perecí-
veis, a serem entregues no horário 
do curso, e que serão revertidos 
para o Provopar. “A capacitação 
compõe o calendário de atividades 
do Maio Amarelo e faz parte das 
ações de Cidadania da Transitar”, 

explica Simoni Soares, presidente 
da Autarquia Municipal.

A capacitação será dividida em 
quatro módulos com foco na apli-
cação prática: direção defensiva, 
legislação de trânsito, educação 
para o trânsito e manutenção vei-
cular. As palestras serão minis-
tradas por agentes de trânsito de 
fiscalização do Órgão Executivo 
Municipal de Trânsito.

 Desde ontem, a concessioná-
ria Ecocataratas executa obras de 
manutenção do pavimento e da 
sinalização horizontal nas pistas 
da BR-277 em Cascavel. Os traba-
lhos são executados entre os KMs 
585 (próximo ao Trevo Cataratas) 
e 595 (viaduto da Av. Tancredo 
Neves), com previsão de duração 
de 15 dias.

Nesse período, o tráfego de veí-
culos estará em sistema de pare 
e siga, ou seja, para o movimento 
de um lado da via e libera de outro 
e vice e versa. Nos dias em que 

Ecocataratas realiza manutenção 
de pavimento e da sinalização

ocorrerem condições climáticas 
adversas (chuva), os trabalhos 
serão adiados.

O trecho em obras estará devi-
damente sinalizado com placas de 
limite de velocidade de 40 km/h, 
cones e bandeirinhas. A Ecocatara-
tas recomenda que os motoristas 
redobrem a atenção nesse trecho, 
devido à concentração de máqui-
nas e trabalhadores no local.

Para saber mais informações 
sobre a Ecocataratas acesse o site 
www.ecocataratas.com.br, por meio 
do Twitter: @ecocataratas ou no 

DIVULGAÇÃO

Instagram: @ecocataratas_ acom-
panhe as nossas redes sociais e 
fique bem informado. Para entrar 
em contato com a concessionária 
ligue para o 0800 345-0277. 

Curso atualiza motoristas profissionais 
sobre alterações no Código de Trânsito
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Alerta: Frio intenso e geadas podem 
romper hidrômetro e causar transtornos

Frio intenso e geada 
O Simepar explica que uma massa de ar 

frio e seco sobre o estado desde domingo 
(23) causou as menores temperaturas do 
ano em diversas estações meteorológicas 

do instituto.  As temperaturas sobem 
(pouco) a partir desta quarta, quando a 
máxima não passa dos 22ºC, mas é bom 

se preparar que semana que vem vai fazer 
ainda mais frio. Junho começará com 2ºC 

em Cascavel, prevê o Simepar.

O inverno se inicia oficialmente 
em 21 de junho, mas as tempe-
raturas baixas já estão ocorrendo 
em várias cidades do Paraná. De 
acordo com o Simepar (Sistema 
de Tecnologia e Monitoramento 
Ambiental do Paraná), esta semana 
foram registradas as menores tem-
peraturas do ano em muitas cida-
des. Ontem, houve temperatura 
negativa (-3,3ºC) em General Car-
neiro, no sul do Estado. No oeste, 
inclusive Cascavel, as últimas 
manhãs também foram bastante 
geladas, e teve até formação de 
geada em diversos pontos.

Com frio intenso e geada, a 
Sanepar lembra os clientes que 

 O Sest Senat (Serviço Social 
do Transporte e Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte) 
inaugura, nesta quinta-feira (27), 
às 17h, nova unidade em Casca-
vel. O valor investido foi de R$ 
13,7 milhões. A capacidade é de 
53 mil atendimentos por ano. A 
cerimônia seguirá os protocolos 
sanitários recomendados pelas 
autoridades de saúde.

A nova estrutura, mais ampla, 
moderna e eficiente, vai oferecer 
novos serviços como: o simulador 
de direção de caminhão, carreta 
e ônibus - tecnologia de ponta 
utilizada no aper feiçoamento de 
motoristas profissionais, com foco 
na prevenção de acidentes e na 
condução eficiente e econômica; 

Cascavel recebe nova unidade do Sest Senat
atendimentos de psicologia; 
atendimentos de nutrição; além 
da ampliação dos serviços de 
odontologia e fisioterapia que já 
eram disponibilizados na antiga 
unidade. Todos os serviços são 
gratuitos para os trabalhadores 
do transporte das empresas con-
tribuinte e transportadores autô-
nomos também contribuintes. A 
comunidade local também pode 
usufruir dos serviços.  

EXPANSÃO 
O Sest Senat mantém 12 

unidades em funcionamento no 
Paraná. Em todo o País, são 
156 unidades. 

A unidade de Cascavel é a 
segunda ser inaugurada em 2021. 
Ela integra o plano de expansão 
e melhoria da rede física do Sest 
Senat em todo o Brasil, que, 
desde 2017, já inaugurou 31 
novas estruturas. A ampliação 
das unidades permite ao Sest 
Senat oferecer mais e melhores 
ser viços aos trabalhadores do 
setor e, assim, garantir mais efi-
ciência para as empresas.  

SERVIÇO:
O quê: Inauguração da unidade do Sest Senat Cascavel
Quando: 27 de maio, às 17h
Onde: Rua da Pampulha, 204 - Cascavel Velho

os cuidados com o hidrômetro são 
ainda mais necessários.

O medidor de água, chamado 
pela população de “relógio”, pode 
ser danificado e até mesmo romper. 
As baixas temperaturas favorecem 
o congelamento da água dentro dos 
canos, fazendo com que estourem. 
Além de transtornos para a Sanepar, 
que precisa substituir os hidrôme-
tros, também o cliente é prejudicado, 
podendo ter problemas com vaza-
mentos e ficar sem água até que o 
equipamento seja trocado.

A proteção do hidrômetro 
pode ser feita com caixa de pape-
lão, plástico, lona ou madeira. 
Podem ser usados outros tipos de 

materiais que impeçam o acúmulo de 
gelo sobre o hidrômetro e o encana-
mento, desde que não fiquem em con-
tato direto com a estrutura. O material 
deve ser de fácil remoção para que o 
leiturista faça a medição.
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 O secretário de Meio Ambiente, 
Nei Haveroth, e o diretor de Con-
servação Ambiental e Bem-Estar 
Animal, Ailton Lima, apresentaram 
ao Observatório Social, na tarde 
dessa terça-feira (25), detalhes do 
contrato com a Fipe (Fundação de 
Pesquisa Econômica), responsável 
pelo estudo técnico que irá balizar 
o processo de licitação do contrato 
do novo sistema de gestão de resí-
duos em Cascavel.

Um dos questionamentos feitos 
pelo Observatório foi sobre o fato de 
não ter sido escolhida uma empresa 
ou universidade local para o estudo 
técnico. Haveroth explicou que, 
quando foi iniciado o processo de 
escolha, estava aberto para empre-
sas de Cascavel, mas a proposta 
que mais se encaixou nos termos 
de referência para a contratação foi 
a da Fipe, pela expertise que possui 
em estudos semelhantes, inclusive 
em grandes cidades do Brasil.

“Nós temos os técnicos dentro 
do município, porém, todos têm o 

A Secretaria de Saúde de Casca-
vel anunciou ontem (25) mudanças 
no fluxo de atendimento à saúde 
pública por conta do aumento no 
número de pessoas com sintomas 
suspeitos da covid-19. 

Desde segunda-feira, três unidades 
de saúde atuam como referência para 
o coronavírus: UBSs Floresta, Santa 
Cruz e Nova Cidade atendem das 7h 
às 22h, exclusivamente pacientes 
com sintomas do coronavírus. 

Além delas, agora a UPA do 
Veneza também passa a atender 
exclusivamente os sintomáticos 
respiratórios, 24 horas. 

As demais unidades continuam 
atendendo normalmente, por 

UPA Veneza atenderá apenas 
casos suspeitos de covid-19

agendamento. A dinâmica muda 
o direcionamento de pacientes 
que procuram as UPAs, a par tir 
desta quarta-feira (26), em caso 
de urgência e emergência.  

De acordo com o secretário 
de Saúde de Cascavel, Miroslau 
Bailak, 170 pessoas procura-
ram atendimento nas UPAs na 
última segunda-feira com sinto-
mas respiratórios. 

“Diante da demanda de casos 
suspeitos de covid-19 e, também, 
do aumento no número de con-
sultas relacionadas às síndromes 
respiratórias, um remodelamento 
foi realizado”.

As UPAs Brasília e Tancredo 

UNIDADES EXCLUSIVAS ........HORÁRIO
UBS Floresta .............................das 7h às 22h
UBS Santa Cruz  .......................das 7h às 22h
UBS Nova Cidade  ....................das 7h às 22h
UPA Veneza ..............................24 horas por dia

farão frente às outras demandas 
de urgência e emergência, exceto 
problemas respiratórios. 

Na UPA Tancredo, o atendimento 
é para pessoas de todas as ida-
des. Na UPA Brasília, para pacien-
tes com mais de 14 anos. 

“Se você precisa de atendi-
mento que não é emergência, 
procure uma unidade de saúde 
per to da sua casa. Evitem as 
UPAs neste momento”, pede o 
secretário Miroslau.

Meio Ambiente detalha contrato com a Fipe ao Observatório Social

S
E
C

O
M

seu trabalho do dia a dia, suas difi-
culdades. O Município quis buscar 
um trabalho de isenção, de neu-
tralidade, também trazendo expe-
riências de outras regiões para 
que esse novo modelo de gestão 
de resíduos seja sustentável, viável 
economicamente e social, e, princi-
palmente, com ganho ambiental”, 
destaca o secretário.

José Polasek, do Observatório 
Social, destacou a condução dos 
trabalhos: “Nós concordamos com 

o que foi dito [na reunião] porque já 
está contratado, já estão realizando 
o trabalho e, pelo cronograma efe-
tivo de entrega do serviço, a gente 
vê que vai ser um trabalho minu-
cioso e bem elaborado”.

O contrato com a Fipe foi assi-
nado no dia 7 de maio e a Fipe já 
encaminhou o plano de trabalho. 
Na semana passada, houve uma 
visita técnica da Fundação que fez 
um levantamento dos diagnósticos 
do serviço atual.   
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Presença do 
público será 

controlada por 
senha e o uso 
de máscara 
obrigatório  

Com regras sanitárias, 
zoológico é reaberto ao público

O Zoológico de Cascavel foi 
reaber to ao público na manhã 
dessa terça-feira (25). As visitas 
no espaço, no entanto, serão limi-
tadas a 50% da capacidade de 
público. A presença do publico será 
controlada pela Guarda Patrimonial. 

Durante o período em que 
ficou fechado, o Zoo passou por 
revitalização e os espaços das 
antas e dos jacarés foi ampliado 
para se adequar as normas da  
Azab (Associação de Zoológicos 
e Aquários do Brasil).

“O decreto que temos 
em vigência permite a 
abertura do zoológico, 
mas, como estávamos 
com obras em anda-
mento, aproveitando 
o período que estava 
fechado e não foi possí-
vel concluir essas obras, 
que eram grandes, resolvemos 
segurar um pouco e agora, com 
toda a responsabilidade, estamos 
fazendo essa reabertura a partir 
de hoje”, diz o secretário de Meio 
Ambiente, Nei Haveroth.

VISITAS
O horário de visitas será das 10h 

às 17h, de segunda a sexta-feira. 
Para permanecer no espaço, o 

visitante deverá manter 
o distanciamento social 
e usar máscara durante 
toda a visita. Em caso 
de descumprimento o 
visitante será convidado 
a se retirar do ambiente. 
O tempo de visitação foi 
limitado em uma hora 

e meia, para garantir que todos 
tenham acesso ao parque.

De acordo com o secretário, 
o Zoo passará por um período 
de avaliação que irá definir pela 
ampliação da reaber tura, ou 

FOTOS: SECOM

não, nos fins de semana. Tam-
bém não serão agendadas visitas 
escolares ou outros grupos de 
visitantes, de modo a evitarmos 
aglomeração. 



        10 VARIEDADES CASCAVEL, 26 DE MAIO DE 2021

Mexa-se 
com estilo

D
IA

 D
O

 D
ES

A
FI

O
A última quarta-feira de 

maio marca o Dia Mundial da 
Atividade Física, mais conhe-
cido como Dia do Desafio.

Antes da pandemia, a quarta 
era marcada por diversos gru-
pos fazendo atividades físicas 
em locais diferentes, pois cida-
des concorriam entre si para ver 
quem “ganhava”, com mais pes-
soas mobilizadas. O coronavírus 
proibiu as aglomerações e, como 
tudo, exigiu adaptações para o 
Dia do Desafio.

Um dos maiores entusiastas 
da data, o Sesc segue sua mis-
são de promover alternativas 
para que as pessoas se mexam 
e percebam o quanto a prática 
diária de exercícios físicos é 
benéfica como estilo de vida.

Em Cascavel, a unidade Sesc 
organizou duas opções muito 
estilosas: Aula de Yoga e a Tan-
trayoga. Melhor: tudo gratuito!

Confira horários e outros 
detalhes nos posts e corra fazer 
sua inscrição.

Por que não podemos deixar a cozinha suja
De acordo com o Feng Shui, a 

cozinha é considerada um ambiente 
sagrado. Na sabedoria oriental, a 
cozinha alimenta a força energé-
tica que ativa a riqueza e a pros-
peridade de um lar. Em resumo, a 
cozinha representa nossa riqueza, 
nossa saúde e o bem-estar de 
nossa família. 

Por isso, sempre limpe e cuide 
muito bem da sua cozinha e de 
tudo o que nela se encontra. Man-
tenha esse local com uma energia 
fresca, saudável e próspera. 

Na Cabala da Casa, a pia, por ser 
fonte do elemento água, representa 
os aspectos emocionais. Quando 
está sempre suja, cheia de louças 
e restos de alimentos, aponta insta-
bilidade emocional com muita briga, 
nervosismo e mágoas. 

Observe também se há vaza-
mentos. Os vazamentos em geral 

provocam perdas financeiras. 
A geladeira é uma peça impor-

tante e tem relação com os sen-
timentos do inconsciente, simbo-
lizando o depósito de emoções. 
Muitas pessoas que passaram por 
dificuldade emocional não conse-
guem organizar a geladeira. Geral-
mente perdem dinheiro e tempo, 
deixando que produtos estraguem 
por não os enxergarem guardados 
ali. Busque manter a geladeira 
limpa e organizada. 

O fogão é a representação do 
elemento fogo, ligado à prosperi-
dade da casa. Graças a ele, prepa-
ramos os alimentos e construímos 
nele energia do nosso lar. Se ele 
estiver entupido, constantemente 
sujo ou entulhado, há uma sinali-
zação de interrupção das fontes de 
renda, força e vitalidade. 

Portanto, é fundamental manter 

o fogão limpo e desobstruído em 
sua cozinha. 

Dentro do Feng Shui, a limpeza 
de um ambiente é essencial, uma 
vez que está diretamente asso-
ciada à fluidez das boas energias. 
Por isso, a cozinha deve estar 
limpa e organizada.
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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

Aquário 21/01 a 19/02

Peixes 20/02 a 20/03
A Lua chega ao ponto mais alto do seu Horóscopo e desperta em você 
uma vontade enorme de melhorar de vida, conquistar o reconheci-
mento dos chefes e o sucesso na profissão. E você tem mais é que 
lutar por isso mesmo, só precisa ter cuidado para não ir com muita 
sede ao pote e acabar atraindo inveja ou inimizades no caminho.

O dia pode começar um tanto tenso para você em família, pois 
Lua e Júpiter vão se desentender no céu. Mas isso deve passar 
rápido e logo a sintonia com parentes voltará ao normal. Afinal, 
Júpiter está na Casa 4 e traz doses extras de descontração e 
otimismo para a vida familiar. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
A Lua na Casa 4 facilita bastante o seu convívio com a família e 
também aumenta o prazer de ficar em casa, o que é ótimo neste 
momento de isolamento social. Quem pode trabalhar em casa 
terá um dia muito produtivo. 

Fofocas ou mal-entendidos podem tumultuar um pouco as coisas 
para você no trabalho. Ainda assim, a Lua na Casa 3 avisa que 
o diálogo será o único caminho para esclarecer as dúvidas e 
resolver os problemas.  

A Lua na Casa 2 aumenta a sua preocupação com dinheiro e 
acentua o seu desejo de melhorar de vida, o que deve incentivar 
você a investir ainda mais no trabalho e nas oportunidades de 
incrementar seus ganhos.  

Câncer 21/06 a 21/07
Prepare-se para um dia de bastante trabalho. A Lua na Casa 6 estimula 
a dar mais atenção às tarefas e aos seus compromissos de rotina. Vai 
querer colocar tudo em ordem para, depois, curtir a sensação do dever 
cumprido. Logo cedo, a Lua em quadratura com Júpiter pode causar 
imprevistos, dificuldade para memorizar ou aprender algo novo. 

Você pode sentir alguma dificuldade para se concentrar nas 
tarefas ou nos estudos hoje. Procure fugir de barulho, agitação e 
ambientes que possam desviar a sua atenção do que realmente 
precisa fazer.  

Gêmeos 21/05 a 20/06
A Lua na Casa 7 estimula a cooperação. Trabalhar em equipe ou 
sociedade será uma boa opção, desde que você saiba conciliar 
os seus interesses com os das outras pessoas. Se tentar impor as 
suas vontades e opiniões, pode causar conflitos e até rivalidades 
com colegas.  

O dia pode começar tenso para você no convívio com amigos ou 
colegas. A Lua em quadratura com Júpiter pode te fazer enxergar um 
problema maior do que ele realmente é. Procure ouvir mais a razão do 
que as emoções e espere a poeira baixar para resolver qualquer con-
flito. Recomendo ainda que faça um banho de equilíbrio emocional. 

A Lua na Casa 11 favorece as parcerias e o trabalho em equipe. 
Você terá facilidade para encontrar bons aliados e pode contar 
com o auxílio de amigos para tudo que precisar. Porém, o astro 
vai se desentender com Júpiter e alerta que é melhor não misturar 
amizade com dinheiro, pois pode se dar mal.

Solução

BANCO 8

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

ACB
IDEALIZADA

VREVELAR
RESTOLDR

REPOETA
BEIRADES

HIDROSFERA
OOUTRAR
DTCAGC

BEIJAQUAL
ATOAARACI

EVAIFOS
MA

MARVRB
PALITEIRO

SONIABRAGA

Classe
grama-
tical de
"ontem"

Que faz
traves-
suras
(bras.)

Forma
do decote
pronun-
ciado

Declarar;
divulgar 

Guarda
arquivos
no com-
putador

(?) Mort, 
criação de

Luis F.
Verissimo

(?)-Rio,
estádio do 
Internacio-
nal (fut.)

Conjunto
de mares
e rios do
planeta

Pedaço 
de vidro

quebrado

Espécie
de porco
selvagem

Capital
portu-
guesa

Município 
do interior 
da Bahia

Objeto que
faz conjun-
to com o
saleiro

Também,
na lingua-
gem da
internet

Raul Gil, 
apresen-
tador da

TV
Viveu

Tieta nas
telas do
Cinema

Cede Devastar 

Frustração;
desilusão (pop.)

104, em
romanos

(?) Batista,
locutor

Ocioso
Sugar 
o leite

materno 

Consoantes
de "dote"
Toca com
os lábios

Uma e 
(?): ambas

Pai dos
primos

Segue em
frente
Escola 

do Exército

Escritor
de cordel
A voz de 

tom áspero

Gal Costa,
cantora 

Que 
coisa?

Sílaba de
"fosco"

Enxergar;
avistar

Prefixo de 
"desfazer"
Francês
(abrev.)

Antecede
o "S"

Possuir
Resul-
tado da

subtração
(Mat.)

Ditongo
de "caixa"

O solo 
da ópera

A 1ª letra
Criada

na imagi-
nação

Complexo
vitamínico
Dedicação;
cuidado

4/aman. 5/araci — poeta — resto. 10/idealizada.

Quem fala o que quer pode ouvir o que não quer. O ditado é 
antigo, mas descreve direitinho o recado do céu para você hoje. 
Com Júpiter na Casa 3, você deve controlar melhor a sua língua, 
pois pode falar demais ou brincar com assunto sério e, com isso, 
se envolver em conflitos, fofocas ou mal-entendidos. 

Não permita que nada abale o seu bom humor e procure encarar as 
tarefas de rotina com alegria e prazer. Júpiter e Lua se desentendem 
e, como Júpiter passa pela sua Casa 8, é bom ter bastante cuidado 
com os gastos e com as mudanças que quiser fazer em sua vida. 
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
25 
01 
01 
20

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Foi realizado ontem (25), em 
Cascavel, o julgamento de Oziel Tei-
xeira Brito, acusado de matar Valde-
nilson Rinaldi, durante uma discus-
são, em um bar, no Bairro Canadá, 
em julho de 2017. O crime chocou 
a sociedade porque, na briga, um 
adolescente foi morto com uma 
bala perdida.

Após quase dez horas, no 
começo da noite, o juiz anunciou a 
sentença: condenado a oito anos, 
quatro meses e 25 dias de prisão 
por homicídio simples privilegiado.

Na época dos fatos, a Delega-
cia de Homicídio de Cascavel apu-
rou que Oziel e Valdenilson seriam 
contrabandistas de cigarro e teriam 
se desentendido. Oziel planejou 
matar Valdenilson. Os dois troca-
ram tiros em frente a um bar e 
um deles acertou Santhiago Luna 
Souza Leite, de apenas 13 anos, 
que estava em um ponto de ônibus. 
O adolescente não sobreviveu.

Valdenilson foi ferido por Oziel e tam-
bém morreu, por isso o processo da 
morte do adolescente se extinguiu. 

Homem é condenado 
por matar “rival”

Rapaz de 18 anos é morto com cinco tiros

LU
IZ

 F
E
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P
E
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A
X

Um jovem de 18 anos foi morto 
a tiros no início da tarde de ontem 
(25) em Cascavel. Samuel da Silva 
Barbosa estava em um campinho 
de futebol sintético, no Bairro Cata-
ratas, quando foi atingido com pelo 
menos cinco tiros no ombro e na 
cabeça. Ele morreu na hora.

Informações dão conta de que o 
rapaz estava sentado no local com 
outros jovens, quando um indivíduo 
realizou os disparos. 

De acordo com a Polícia Militar, 
as testemunhas não souberam dar 
informação sobre o atirador e não 
localizou cápsulas de arma de fogo, 
dando a entender que o crime teria 
sido cometido com um revólver. 

A PM ainda informou que o 
rapaz já era conhecido nos meios 
policiais. Familiares do jovem esti-
veram no local. A mãe dele infor-
mou que esse é o segundo filho 
dela assassinado, e o terceiro está 
preso. Contudo, ela não soube pre-
cisar a causa da morte.

 O corpo de Samuel foi encami-
nhado ao IML de Cascavel. A Dele-
gacia de Homicídios esteve no local 
e passa a investigar o caso.

Jovem é esfaqueado 
em briga de trânsito 
Uma briga de trânsito deixou um rapaz 

de 25 anos ferido na tarde de ontem 
em Cascavel. Um carro e um caminhão 

seguiam pela Rua Antonina quando, 
nas proximidades da Avenida Piquiri, no 
Bairro São Cristóvão, um dos motoristas 
fechou o outro, o que deu início à briga.

Segundo populares, o motorista do 
Palio desceu do veículo armado com 
um facão para tirar satisfações com o 

motorista do caminhão. Com uma faca, 
o caminhoneiro atingiu o rapaz.
O ferido recebeu os primeiros 

atendimentos no local e foi 
encaminhado ao hospital.

A Polícia Militar encaminhou o cami-
nhoneiro para a delegacia. O motorista 
do carro também será encaminhado à 

15ª SPD após a alta hospitalar. 

SAMUEL caiu morto no campinho de futebol

Forças de segurança 
se mobilizam para 
reposição salarial
Policiais penais, científicos, civis, 

militares e bombeiros se mobiliza-
ram ontem (25), em várias cidades 

do Paraná, para cobrar o governo do 
Estado a reposição salarial, que esta-
ria defasada em 30%. Em Cascavel, 
os policiais saíram em carreata da 
15ª SDP e foram até a prefeitura. 

De acordo com o vice-presidente do 
Sinclapol (Sindicato das Classes Poli-
ciais Civis do Paraná), Gilson Santin, 
essa falta de reposição é um deses-

tímulo para as policias do Estado. “O 
que mais está penalizando a classe 

policial do Paraná é a reposição sala-
rial. Nós estamos há cinco anos sem 

a correção da inflação, isso 
representa mais de 30%”.

As forças de segurança também 
cobraram melhores condições de 

trabalho, novos concursos e 
aceleração no processo de vacina-

ção dos profissionais da área de 
segurança pública. 

Santin disse que a intenção é che-
gar ao governador Ratinho Junior. 
“Ele se elegeu com a promessa de 

que ia resolver essa situação e, hoje, 
ele não nos houve, a gente chama 
para reuniões e ele não quer saber 
de conversar, não está tendo essa 

empatia pelas forças de segurança”. 
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 O Futebol Clube Cascavel acredita 
que um dos pilares fundamentais para 
o crescimento do clube está direta-
mente ligado aos benefícios que a 
Serpente Aurinegra pode fornecer para 
a sociedade cascavelense. Diante 
disso, a diretoria do FC Cascavel vem 
trabalhando em diversas frentes e 
uma delas são os projetos sociais do 
clube, que têm como foco principal 
levar cidadania e formação para crian-
ças e jovens da cidade, tendo como 
ferramenta a prática esportiva, em 
especial o futebol.

Além da parceria com o Instituto 
Globoaves e os Atletas de Jesus, que 
atualmente atende mais de 350 crian-
ças da região norte da cidade, o FC 
Cascavel também está implantando 
agora o projeto social Fábrica de Cas-
cavelense de Cidadãos (FCC). Nesse 
projeto, cerca de 1.250 crianças de 7 
a 15 anos serão atendias em uma das 
quatro escolinhas que têm como sede 
os Bairros Tarumã, Santa Felicidade e 
Santa Cruz e o Conjunto Riviera.

“Desde o ano passado temos 
parceria com o Instituto Globoaves e 
agora já iniciamos as atividades no 
Tarumã e no Rivieira. 

Cascavel investe em 
CT exclusivo para base

FOTOS: DIVULGAÇÃO 

PARA PARTICIPAR, cada aluno recebe um kit 
com camisa, shorts, meias, tênis e uma carteirinha

CERCA de 1.250 crianças serão atendias em uma das quatro escolinhas

O projeto FCC está em fase de 
implantação também nos Bairros 
Santa Cruz e Santa Felicidade e devem 
começar a atender ainda em junho. 
Também estamos estendendo esse 
projeto para algumas cidades vizinhas, 
ao todo mais de dez municípios já 
demonstraram interesse. Corbélia, 
Boa Vista da Aparecida, Três Barras 
já vão iniciar os trabalhos”, falou o pre-
sidente do FC Cascavel, Valdinei Silva.

COMO PARTICIPAR
Para participar dos projetos, cada 

aluno recebe um kit com camisa, 
shorts, meias, tênis e uma carteirinha. 

Uma das ações promovidas pelo 
Cascavel ao longo do trabalho será a 
realização de torneios e campeonatos 
entre as escolinhas espalhadas pela 
cidade. Os alunos que se destacarem 
serão encaminhados para a FC Casca-
vel Academy - a Fábrica Cascavelense 
de Craques - e posteriormente ao novo 
Centro de Formação e Treinamento 
das categorias de base do clube.

“Nosso objetivo social é dar opor-
tunidade, transferir valores como a 
importância da família e de Deus. 
Queremos também levar cidadania e 

lazer para essas crianças, quem sabe 
realizar sonhos e salvar vidas. Tudo 
isso vai construir novos e apaixona-
dos torcedores e fortificar a marca do 
FC Cascavel. O objetivo técnico é bus-
car aprimorar e revelar talentos que 
podem integrar nossa base e futura-
mente o time principal, aproveitando 
os garotos da nossa cidade e região”.

BASE DO TIME
Por falar em base, outro grande 

investimento do clube está voltando 
para as categorias de formação do 
FC Cascavel. Recentemente, a Ser-
pente Aurinegra firmou uma parceria 
que viabilizou um espaço destinado 
para o Centro de Formação e Trei-
namento exclusivo para a base do 
time de Cascavel. O local fica na 
BR-369, saída para Corbélia, e conta 
com refeitório, academia, vestiários, 
salas de estudos, biblioteca, aloja-
mento entre outras dependências.

“A base deve retornar em meados 
de junho, estamos ajeitando o novo 
CT destinado a formação dos nossos 
jovens atletas. Esperamos disputar no 
terceiro semestre deste ano os cam-
peonatos referentes as categorias. 
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 Santos precisa vencer e torcer
Já a situação do Santos é bastante complicada no Grupo C da Taça Libertadores 

de América. O time chega à última rodada da fase de grupos precisando fazer a sua 
parte e ainda torcer pelo lanterna, para tentar ficar com a vaga.

O time brasileiro enfrenta nesta quarta o líder Barcelona de Guayaquil, na casa 
do adversário. Além de precisar de uma vitória, o Peixe torce para que o lanterna 
The Strongest vença o Boca Juniors, em plena La Bombonera. O meia Marinho é o 

principal desfalque do time. Além dele, o técnico Fernando Diniz também não conta 
com Alison e Jean Mota, que terão de cumprir suspensão. O Santos deve entrar em 
campo com: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, 

Kevin Malthus (Ivonei) e Gabriel Pirani; Ângelo, Kaio Jorge e Lucas Braga. 

 O Cascavel Futsal volta às qua-
dras nesta quinta-feira pela Série 
Ouro do Campeonato Paranaense. 
O jogo será no ginásio da Rondinha 
em Ampére, às 19h.

O Cascavel Futsal vem de duas 
vitórias jogando fora dos seus 
domínios: venceu o Siqueira Cam-
pos pela Série Ouro e a Assoeva 
pela Liga Nacional de Futsal. 

O tricolor vai com força máxima 
para Ampére defender a liderança 
do Paranaense.

Depois do jogo desta quinta, 
a Serpente volta a jogar em casa 
na segunda-feira pela LNF. Recebe 

Cascavel volta às quadras amanhã

CASCAVEL Futsal segue invicto na temporada 
com vitórias fora de casa

ASSESSORIA/PAULO ROCHA

às 21h o Atlântico de Erechim, no 
Ginásio da Neva.

Com seis pontos em dois jogos, 
a Serpente Tricolor assumiu a vice-
-liderança do Grupo B na competi-
ção nacional, um ponto atrás do 
Carlos Barbosa, que já realizou 
quatro par tidas. “Nossa equipe 
foi muito aplicada e comprome-
tida, especialmente no aspecto 
defensivo. Tivemos boas transi-
ções e os quar tetos se encaixa-
ram bem. É um resultado muito 
impor tante para o campeonato, 
contra um adversário forte”, ava-
liou o técnico Cassiano Klein. 

 O Brasileirão 2021 está 
chegando. A primeira rodada 

está marcada para este fim de 
semana. O atual bicampeão, 

Flamengo, estreia contra o Pal-
meiras, em casa, em jogo que 
reúne o confronto da Super-
copa do Brasil. Além de Fla-

mengo e Palmeiras, a primeira 
rodada do Campeonato Brasi-
leiro ainda conta com outros 
três duelos entre campeões 

da Série A: São Paulo x Flumi-
nense, Internacional x Sport 

Recife e Bahia x Santos.
Os jogos começam no dia 
29 de maio e a última 

rodada será realizada 
no dia 5 de dezembro. 

 O Internacional quer fechar 
com vitória a fase de grupos da 
Taça Libertadores de América para 
assegurar a liderança do Grupo B 
e alguma vantagem para a próxima 
fase. O time gaúcho enfrenta hoje 
o Always Ready, a partir das 19h, 
no Beira-Rio. 

Enquanto o Inter é o líder do 
grupo, com 9 pontos, junto do Depor-
tivo Táchira, o adversário está na ter-
ceira posição, com 6 pontos. 

Para o confronto desta quarta, 
Miguel Ángel Ramírez ainda não 
contará com Boschilia, que vol-
tou aos treinos na segunda após 
um longo período de recuperação. 
Taison, que não estava inscrito no 
Gaúchão, retorna. Por outro lado, 
Yuri Alberto está fora. O atacante, 
que foi expulso no empate de 1 
a 1 com o Grêmio no domingo, 

cumprirá suspensão porque tam-
bém levou o vermelho na quinta-
-feira passada, durante a vitória por 
1 a 0 sobre o Olímpia.

Carlos Palacios, que deixou o 
Gre-Nal na Arena para a entrada de 
Lucas Ramos, não preocupa. O chi-
leno apresentou cãibras no clássico 
e está à disposição do espanhol. 
Mauricio, que sofreu uma pancada 
no tornozelo tem o retorno incerto.

Rodinei atuou contra o Grêmio, 
mas Renzo Saravia tem sido utili-
zado na Libertadores. Na zaga, a 
tendência é que Víctor Cuesta, que 
ficou no banco na Arena, volte a ser 
o parceiro de Lucas Ribeiro.

O provável time do Inter tem Mar-
celo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, 
Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dou-
rado, Edenilson e Taison; Caio Vidal, 
Thiago Galhardo e Palacios.

Libertadores: Inter mira 1º lugar do grupoVai começar o 
Brasileirão 2021

A PRIMEIRA RODADA DO BRASILEIRÃO 
ASSAÍ SÉRIE A FICOU ASSIM:

 Flamengo  x  Palmeiras
 Corinthians  x  Atlético-GO
 São Paulo  x  Fluminense
 Atlético-MG  x  Fortaleza
 Internacional  x  Sport Recife
 Ceará  x  Grêmio
 Bahia  x  Santos
 Athletico  x  América-MG
 Chapecoense  x  Red Bull Bragantino
 Cuiabá  x  Juventude
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 Em razão do aumento do con-
tágio da covid-19 no Paraná e da 
maior taxa de transmissão do 
País, o governo do Estado publi-
cou nessa terça-feira (25) o Decreto 
7.716/21, que amplia ainda mais 
as medidas restritivas.

As novas regras começam a 
vigorar às 5h da próxima sexta-feira 
(28) e valem até as 5h do dia 11 
de junho, podendo ser prorrogadas. 
Medidas mais rígidas adotadas 
pelos municípios terão apoio da 
administração estadual. 

Também haverá reforço opera-
cional das forças de segurança, em 
apoio às vigilâncias municipais da 
saúde, para coibir festas clandesti-
nas, aglomerações e eventos. Por 
orientação do governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, a Secretaria 
de Estado da Segurança Pública 
efetivará o cumprimento integral do 

decreto e das normativas municipais.
As medidas preveem restrição 

da circulação de pessoas e de 
venda e consumo de bebida alcoó-
lica em espaços de uso público ou 
coletivo depois das 20h, ou seja, 
duas horas mais cedo: o toque de 
recolher e a lei seca vigoram hoje 
das 22h até as 5h do dia seguinte.

Comércio e atividades não 
essenciais seguem proibidos de 
funcionar aos domingos. Isso se 
aplica a restaurantes, shopping 
centers e academias. Nos outros 
dias da semana, o comércio de 
rua, galerias, centros comerciais e 
estabelecimentos de prestação de 
serviços não essenciais em municí-
pios com mais de 50 mil habitantes 
poderão abrir ao público das 9h às 
18h, com 50% de ocupação (o texto 
anterior era das 10h às 22h). Aos 
domingos e fora desses horários, 

só será permitido o atendimento na 
modalidade delivery.

Os shoppings, que até então 
podiam funcionar das 11h às 22h, 
devem abrir até as 20h, com 50% 
da ocupação. Os supermercados, 
que não tinham limite de horário, 
poderão atender das 8h às 20h, 
com 50% de ocupação, com per-
missão de funcionarem 24 horas 
somente para entregas. As acade-
mias podem funcionar das 6h às 
20h, com até 30% da ocupação.

O horário de funcionamento de 
restaurantes, bares e lanchonetes 
será das 10h às 20h, com 50% do 
público, podendo atender 24 horas 
na modalidade de entrega. 

Serviços e atividades essenciais, 
como farmácias, não terão que aten-
der as regras de toque de recolher.

Seguem proibidas todas as ati-
vidades que causem aglomeração.

Paraná amplia toque de recolher
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