PÁGINA

07

Em meio a polêmica sobre
feriado, comércio deve abrir
as portas nesta quinta-feira

PÁGINA

12

Cascavel registra aumento de
apreensões de armas, mas
roubos e furtos têm queda

DIVULGAÇÃO

Vereadores visitam
UPAs e alertam para
risco de colapso na
rede pública de saúde
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FC Cascavel se reforça
para estreia na Série D do
Brasileirão, neste sábado
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@oparana hoje news

Cascavel já vacinou dois terços
do grupo prioritário contra covid

Apesar de ainda ter de driblar a falta de vacinas, Cascavel acelera a campanha de
imunização contra a covid-19 e duas de cada três pessoas incluídas nos grupos
prioritários já receberam ao menos uma dose. Foram vacinadas 77.460 pessoas com
a primeira dose, o que corresponde a 23,2% do total de moradores de Cascavel. A
segunda dose foi aplicada em 39.812 pessoas.
l Pág. 5
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cristalzinho. Ainda bem que o astral logo melhora
e, com Lua e Urano enviando boas energias para
as finanças, tudo indica que poderá receber boas
novas nessa área
ainda pela manhã.
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Ida de Jair Bolsonaro
para o Patriota anima
cascavelenses para 2022

Cascavelenses vibraram
com a notícia da possível
ida do presidente Jair Bolsonaro ao Patriota. A filiação ganhou força após um
dos seus filhos, o senador
Flávio Bolsonaro, assinar na
legenda, na última segundafeira (31). E ele mesmo avisou que o pai deverá seguir
seus passos e se filiar ao
Patriota nos próximos dias.
O presidente da executiva estadual, o deputado
federal Evandro Rogério
Roman, que é de Cascavel
e que foi um dos delegados
que aprovaram a filiação de
Jair e de Flávio, disse que,
apesar de ter sido uma convenção conturbada, a filiação de Bolsonaro foi aprovada. Ele aposta: em no
máximo três semanas o presidente deverá confirmar a
filiação. “Foi uma convenção
um pouco conturbada, mas
a decisão foi para o voto e
venceu tanto a vinda do presidente Bolsonaro quanto a
filiação de Flávio. Nos próximos dias, o presidente vem
ao Patriota. É um desejo do
presidente e nosso”.
Cascavel é reduto bolsonarista. Nas eleições de
2018, Bolsonaro recebeu
102.016 votos (59,59%)
no primeiro turno e 119.866
(69.56%) no segundo.

PROJEÇÃO LOCAL
O presidente da executiva municipal, Bruno
Domingues, acredita que a
chegada de Jair Bolsonaro
dará mais projeção ao partido. Hoje, em Cascavel, o
Patriota possui aproximadamente 60 filiados e a projeção é de que, no decorrer
dos próximos dias, esse

número aumente. “As filiações [Flávio e Jair Bolsonaro] deixam o partido com
mais envergadura. A chegada dele deve alavancar
novas filiações”.
De acordo com Domingues, em Cascavel já se
iniciaram as discussões
para costurar alianças políticas para o pleito de 2022.
“O partido vem crescendo.
Serão discutidos na convenção estadual nomes de
pré-candidatos a deputados
estaduais, federais e até
mesmo a governador ou
alguma aliança com outros
partidos que o Patriota possui alinhamento”, adianta.
PROJEÇÃO NACIONAL
Com a chegada de Bolsonaro, Roman aguarda uma
filiação em massa de deputados estaduais e federais.
“Tenho certeza de que iremos transformar o Patriota
no maior partido do Brasil.
Até porque muitos deputados que já têm mandato
virão. Em 2022, o Patriota
será o maior par tido político do Brasil em número
de senadores e deputados”.
O deputado federal se
mostra satisfeito com a
possibilidade de Jair Bolsonaro no Patriota. “Isso nos
deixa muito satisfeitos, pois
a identidade comigo, a identidade do meu eleitor, do
oeste do Paraná, do Estado
do Paraná e todo o Sul do
Brasil se alinha ao que o
presidente tem defendido e
tem trabalhado.”
Roman afirma que Bolsonaro deverá concorrer à
reeleição: “Bolsonaro é candidato a presidente da República pelo Patriota em 2022”.
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Ânimos mais calmos

Ao contrário da sessão ordinária de segunda-feira (31), a sessão
dessa terça-feira (1º) foi bem mais tranquila na Câmara de
Cascavel. Mas não faltaram alguns vereadores “cutucando”
uns aos outros no meio das votações. O clima ficou quente
na última segunda, devido à proposta de criação de uma
frente parlamentar para defender as demandas dos servidores
municipais. O autor da ideia, vereador Edson Souza (MDB), foi
alvo de muita ira. Isso porque circulou no fim de semana um
meme que não caiu bem ao gosto dos seus “colegas”.

O começo

É que, a exemplo do
que aconteceu com sua
proposta de criar emendas
parlamentares impositivas,
Edson viu um esvaziamento
relâmpago de assinaturas e,
tal qual o outro, ficou sem
condições de dar andamento
no projeto. O tal meme
que percorreu as redes
sociais dava a entender que
quem retirou a assinatura
estava contra os servidores.
A pressão pegou, e quem
foi cobrado não gostou da
consequência. Resultado:
pauleira no Edson.

Defesa

Os vereadores usaram como
argumento que sempre
defenderam os servidores e
que a criança da Frente seria
apenas um instrumento de
capitalização política, dando
a entender que o único que
se “beneficiaria” com isso
seria o Edson de Souza. “A
gana de estar no centro das
atenções tem prejudicado a
saúde de algumas pessoas”,
alfinetou Pedro Sampaio
(PSC), líder do Governo.

Sem picuinhas

Sem se deixar abalar, Edson
Souza disse que deixará
de lado as “picuinhas e as
cutucadinhas”, e enfatizou

que os servidores não vivem
apenas de aplausos e falou
que a Câmara também
deveria ter uma comissão
para discutir a criação
do plano de cargos com
os servidores.

Resultado

A confusão deu até mais
resultado que o próprio Edson
esperava. Após a poeira
assentar, a Prefeitura de
Cascavel informou ontem
que estuda criar um plano
de cargos e salários para
servidores da saúde (veja
mais na página 4).

Votação

Em um dia de pauta um
pouco mais gorda que o
normal, foram aprovados na
sessão de ontem três projetos
de lei e uma moção. O PLO
33/21 promove a concessão
do Kartódromo Delci Damian
e a pista será destinada a um
concessionário e o restaurante
para outro. O PLO 55/21
reformula o Promover, que
eleva de R$ 100 para R$ 300
o crédito mensal do cartão
às famílias em situação de
vulnerabilidade e risco social.
E o PLO 64/21, que autoriza o
Poder Executivo a promover
a amortização de parte do
déficit técnico atuarial no
Regime Próprio de Previdência
Social de Cascavel (IPMC).

Exonerados

O prefeito Leonaldo Paranhos vai mesmo exonerar os
quatro guardas municipais acusados de se exceder num
episódio de roubo à casa de uma guarda, no ano passado.
Eles são investigados pela polícia por crimes de tortura.
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Vereadores visitam UPAs e
alertam para colapso iminente
Vereadores de Cascavel visitaram no fim da tarde de ontem (1º)
as UPAs Veneza, Tancredo e Brasília
e o Hospital de Retaguarda de Cascavel a fim de verificar denúncias
feitas por profissionais de saúde
do Município e investigadas pelo
Ministério Público.
Durante a visita, os parlamentares constataram vários problemas,
especialmente a falta de materiais
profissionais, baixo estoque ou
falta de parcial de medicamentos
para intubação e a falta de profissionais de saúde para a realização
dos atendimentos.
Tanto as UPAs quanto o hospital
estão lotados há semanas devido ao
agravamento da pandemia da covid-19.
De acordo com o vereador Sadi
Kisiel (Podemos), a alta demanda
na procura por atendimento nos
últimos três dias tem gerado uma
longa fila de espera para o atendimento e sobrecarregado as equipes médicas.
Os parlamentares devem se

reunir na Câmara ainda nesta
semana para discutir com a Secretaria de Saúde algumas medidas
visando desafogar o sistema.
“Vamos sugerir algumas medidas.
Uma delas seria o retorno do atendimento do Call Center para ajudar
na triagem antes de as pessoas
procurarem a UPA [Veneza]”.
Presidente da Comissão de
Saúde da Câmara de Cascavel,
Edson de Souza (MDB) diz que o
principal problema apontado foi a
falta de pessoal. “Essa é a maior
dificuldade porque a UPA tem a
função de atendimento somente
de pacientes com covid-19, então
o médico que vai fazer o atendimento no suporte fica no suporte,
não tem como fazer outro atendimento. Tem também a questão de
hora extra, mas só faz hora extra se
tem disposição, não é obrigatório.
A prefeitura já falou que vai aumentar o número de pessoal para fazer
esse atendimento”.
Quanto à denúncia de falta de

medicamentos e insumos para a
intubação de pacientes, o vereador
reforça que o caso é grave em todo
o Brasil, não somente em Cascavel.
“[Faltam] Alguns materiais de sedação e intubação, mas é um problema que temos em toda a rede
do País. No geral, sobre os insumos,
segundo as coordenadoras, não
estão tendo falta, mas o rocurônio e
outros sedativos, realmente, parece
que tem falta aqui, mas isso está
acontecendo no País inteiro.”
Edson salienta que, neste
momento, é hora de organizar o
sistema de saúde para o impacto
da terceira onda de covid-19. “Agora
é hora de fazer um trabalho conjunto.
É hora de organizar o sistema de
saúde para o impacto que vai ter na
pandemia nos próximos dias.”
Diante da sobrecarga nos últimos
dias e da dificuldade em encontrar
solução, servidores da saúde começaram a organizar uma manifestação
para o fim da tarde desta quarta-feira
na frente da UPA Veneza.

Cascavel estuda plano de cargos e salários para servidores
O Município de Cascavel publicou nessa terça-feira (1º), em edição extraordinária do Diário Oficial
do Município, o Decreto nº 16.182,
que definiu os membros da comissão de estudos para implantação
de um plano de cargos e salários
para os servidores da Secretaria
Municipal de Saúde.
A criação de um plano de cargos e salários era uma reivindicação antiga dos servidores.
De acordo com o secretário da
Saúde, Miroslau Bailak, será um
divisor de água em relação aos
ser vidores da saúde no Município. “Esta era uma necessidade

há muito tempo perseguida. Foi
feita uma série de trabalhos e
finalmente hoje sai o decreto. Dentro dos próximos meses teremos
esse estudo pronto e preparado
para que possa ser implantado”.
Representando o Município, a
comissão terá três membros titulares e três suplentes da Secretaria de Saúde, além de um titular e um suplente da Secretaria
Planejamento e Gestão. Também
haverá um titular e suplente
representando o CMS (Conselho
Municipal de Saúde) e ainda dos
membros - titular e suplente - do Sismuvel (Sindicato dos Servidores e

Funcionários Públicos de Cascavel).
As decisões a serem tomadas
pela comissão obedecerão ao critério de votação por maioria simples.
De acordo com o vereador
Edson Souza (MDB), presidente
da Comissão de Saúde da Câmara
de Cascavel, esse estudo é um
passo importante para a criação
do plano de carreira para os servidores. “É mais um passo dado
rumo a um plano de carreira para
os servidores da saúde que é tão
impor tante. Precisamos pensar
nos servidores da saúde, precisamos fazer com que eles cresçam
profissionalmente.”
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Cascavel já vacinou mais de
67,4% dos grupos prioritários
Apesar de ainda ter de lidar
com a falta de vacinas, Cascavel acelera a campanha de imunização contra a covid-19 e dois
terços da população incluída nos
grupos prioritários já recebeu
ao menos uma dose, enquanto
34,6% recebeu as duas.
Até o fim da tarde de ontem, a
prefeitura já tinha vacinado 77.460
pessoas com a primeira dose, o
que corresponde a 23,2% do total
de moradores de Cascavel. A
segunda dose havia sido aplicada
em 39.812 pessoas.
O Plano Municipal de Imunização lista 114.893 pessoas nos
diferentes grupos selecionados
pelo Plano Nacional. A previsão
é de que nos próximos dias o
restante da população também
comece a receber a vacina, a princípio a partir dos 18 anos.
Três vacinas estão sendo aplicadas e, conforme boletim informado
na última segunda-feira, assim
distribuídas: 73.492 do Butantan (CoronaVac), 69.991 vacinas da AstraZeneca/Fiocr uz
(Covishield) e 7.020 da Pfizer
(Biontech). O Município tinha
estocadas 340 doses da CoronaVac e 11.905 da AstraZeneca.

E a vacinação continua. Nesta
quarta-feira, serão imunizadas pessoas com deficiência permanente
com 55 anos ou mais. Seis UBSs
aplicam a dose das 8h às 12h (veja
na tabela), com 96 doses cada.
CRITÉRIOS
Para receber a primeira dose da
vacina, a pessoa com deficiência
deve ter mais de 55 anos e precisa apresentar um dos seguintes
documentos: Cartão Vale Sim na
cor amarela que identifica passageiro com deficiência; Identidade
emitida a par tir de 2018 com a
indicação “Pessoa com Deficiência”; declaração médica, modelo
no portal do CRM-PR, emitida pelo
médico que acompanha o paciente

com a indicação da Deficiência Permanente; pessoa com deficiência
acamada: familiar ou responsável
deve fazer contato com a UBS de
referência para solicitar a vacina
em casa; comprovante de residência com endereço de Cascavel.
HIV
A vacina contra a covid-19 para
pessoas que vivem com HIV/Aids
e que tenham mais de 18 anos
continua sendo aplicada no Cedip.
Os pacientes devem procuram o
Centro para receber a dose entre
segunda a sexta, das 8h às 17h.
Endereço do Cedip é Rua Cuiabá,
2.340 - esquina com Carlos de Carvalho. Informações no (45) 33926420 ou WhatApp 9147-6583.
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Interligações podem interromper
abastecimento na semana que vem

A Sanepar informa que serão
feitas interligações de redes para
melhorias no sistema de distribuição de água de Cascavel na próxima terça-feira (8). Os trabalhos de
interligações serão na Rua Guararapes, esquina com a Rua Poente
do Sol, das 14h às 17h.
Para realizar as interligações,
ficarão fechados os setores de
distribuição de água para Jaborá,
Interlagos, Tocantins, Caiobá, Rio
Branco e Lumar. A previsão é de
que o abastecimento volte à normalidade a par tir das 18h30 e

ocorrerá de forma gradativa.
Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo,
impossibilidade de execução com
segurança, fatores externos que
impeçam a realização dos ser viços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de
forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.
Só ficarão sem água durante esse
período os clientes que não têm
caixa-d’água no imóvel, conforme
recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A Sanepar sugere que cada imóvel
tenha uma caixa-d’água de pelo
menos 500 litros. Assim, é possível
ter água por 24 horas, no mínimo. A
orientação é evitar desperdícios.
O Ser viço de Atendimento ao
Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200-0115, que funciona
24 horas. Ao ligar, tenha em mãos
a conta de água ou o número de
sua matrícula. Essa e outras informações podem ser acessadas pelo
aplicativo para celular Sanepar
Mobile e no site da Sanepar: www.
sanepar.com.br.

Junho, mês dedicado à conscientização e à prevenção ao uso
de drogas, terá uma série de ações
para levar informações à população
de Cascavel. A rede municipal, em
parceria com o Comad (Conselho
Municipal de Políticas sobre Drogas), intensificou as ações informativas sobre o tema com atividades
presenciais e on-line.
“Vamos colocar os ser viços
do Município em evidência, levar
informação para toda a população sobre como acessar, como

buscar ajuda”, diz Rafael Tortato, diretor da Semppro (Secretaria de Política sobre Drogas e
Proteção à Comunidade).
Em Cascavel, a “Semana Municipal de Prevenção, Conscientização
e Combate ao Uso de Drogas” foi
criada pela Lei 6.472, de 2015. A
Lei Estadual 19.121/2017 institui
a campanha “Junho Sem Drogas”.
Já a Lei Federal 13.840/2019 criou
a Semana Nacional de Políticas
sobre Drogas, comemorada anualmente, na quarta semana de junho.

SECOM

Ações marcarão o mês de prevenção ao uso de drogas

SEMPPRO recebeu ontem material preventivo
sobre álcool e outras drogas
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Em meio a polêmica sobre data,
comércio abre nesta quinta-feira

A quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi, será ponto facultativo na
administração municipal de Cascavel.
Contudo, a data causou uma confusão
na iniciativa privada. Ontem, os sindicatos patronais e dos trabalhadores
do comércio aguardavam um decreto
do Município confirmando a data como
ponto facultativo, já que uma lei municipal a institui como feriado.
Apesar da promessa da Secretaria de Comunicação de que ontem
mesmo seria editado o decreto,

isso não aconteceu.
Contudo, a Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) garante
que a abertura das empresas é facultativa, mas alerta que, quem decidir
abrir, precisa observar alguns aspectos
legais, como pagar abono de R$ 65 e
conceder mais uma folga compensatória no prazo de 60 dias.
No caso das empresas dos
outros setores que não sejam
do comércio, explica a Acic, elas
deverão observar se existe alguma

previsão diversa em suas respectivas convenções coletivas.
Os mercados vão abrir normalmente nesta quinta, mas os bancos ficarão de por tas fechadas,
seguindo a maioria do País.
Todas as repartições públicas
estarão fechadas.
No caso da Prefeitura de Cascavel, serviços não essenciais ficarão
indisponíveis na quinta e retornarão
ao normal na sexta-feira (4). Outros
funcionarão em sistema de plantão.

CONFIRA COMO FICAM OS PRINCIPAIS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Restaurantes populares - Estarão fechados no feriado e reabrem no dia 4.
Conselhos Tutelares - Atenderão
em regime de plantão pelos telefones 99972-0662 (Leste), 98431-6353
(Oeste) e 98813-5799 (Sul).
Serviços de Proteção Social Básica
- entre eles os Cras, Eurecas, Centro
da Juventude, CEU (Centro de Artes e
Esportes Unificado) Cadastro Único e
Inclusão Produtiva, assim como os de
Proteção Social de Média Complexidade, como os Creas, ficarão fechados
na quinta-feira.

TRANSPORTE E TRÂNSITO
Rodoviária e aeroporto - Funcionam normalmente para embarque e
desembarque de passageiros.
Transporte coletivo - Funcionará com
tabela especial de domingo e volta ao
normal na sexta-feira (4).
Setor de Gestão de Infrações de Trânsito, protocolo e demais serviços na
sede administrativa da Transitar - Não
haverá atendimento na quinta-feira e
retorna à normalidade na sexta-feira.
Trânsito - O Setor de Fiscalização de
Trânsito segue com as escalas normais

de trabalho, mas sem atendimentos
na base operacional.
DEFESA DO CONSUMIDOR
Procon - Estará fechado na quintafeira (3) e atendimento via call center
na sexta-feira (4).
SAÚDE
Atenção Especializada - Paid e Laboratório Municipal atendem em regime
de plantão na quinta-feira. Sem atendimento ao público.
Saúde Mental - Capsi, Caps ad, Casm,
Cetea ficarão fechados na quintafeira. Caps III em regime de plantão.
Saúde Bucal: Clínicas Odontológicas
Municipais e CEO Municipal fechados.
Vacinação contra a Covid - Não haverá
vacinação na quinta-feira (3). Será
informado o grupo que será contemplado na sexta-feira, caso haja sobras
de doses da Pfizer.
Atenção básica - As unidades Básicas
de Saúde (UBSs) e Unidades Saúde
da Família (USFs) estarão fechadas na
quinta-feira e retomam as atividades
na sexta-feira.
Vigilância Epidemiológica (Viep) Funcionará em sistema de plantão
pelo telefone 98431-6339.

Vigilância Ambiental - O Setor de
Zoonoses estará com plantão sobreaviso pelo telefone 98804-721.
Assistência Farmacêutica: As farmácias básicas funcionarão em forma de
escala no dia 3 de junho e voltam ao
normal no dia 4.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DAS FARMÁCIAS BÁSICAS:
Farmácia Básica I: 13h às 19h
Farmácia Básica II: 7h às 13h
Farmácia Básica III: 13h às 19h
MEIO AMBIENTE
Zoológico - Estará fechado na quintafeira (3) e reabre na sexta-feira.

Sem tapetes

Em virtude da pandemia, a Igreja
Católica suspendeu a confecção
dos tapetes comuns que marcam
a procissão de Corpus Christi. Em
vez disso, muitas igrejas optaram
por organizar carreatas, ou apenas
a celebração virtual.
Esse sacramento do catolicismo
é realizado como uma forma de
relembrar a morte e ressurreição
de Jesus Cristo.
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Semana Mundial do Meio Ambiente:
Município se prepara para Conferência
O Dia Mundial do Meio Ambiente
é celebrado no dia 5 de junho, foi
criado pela Assembleia Geral das
Nações Unidas na resolução (XXVII)
de 15 de dezembro de 1972 com
a qual foi aberta a Conferência de
Estocolmo, na Suécia, cujo tema
central foi o Ambiente Humano. Ao
longo de 49 anos, o planeta passou
por várias transformações pelas
mãos da população, sendo algumas
de forma a prejudicar o desenvolvimento de florestas, rios, animais; e
outras ações que lutam diariamente
pela preser vação de todos esses
recursos naturais.
Nesta quar ta-feira, o Comam
(Conselho Municipal do Meio
Ambiente) e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente colocam à
mesa mais uma edição da Conferência Municipal. Neste ano, o tema
principal do evento será: “Gestão
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
Grupo 1 - Coleta Seletiva (100 vagas)
Palestrante: Keila Kochem, Engenheira Ambiental da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cascavel.
Grupo 2 - Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (100 vagas)
Palestrante: Comam - Conselho Municipal do Meio
Ambiente de Cascavel
Grupo 3 - Operação de Aterro Sanitário para RSU e
Geração de Energia Elétrica através de Biogás
Palestrante: Elmo Rowe Júnior, Engenheiro Químico da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cascavel.
Grupo 4 - Limpeza Pública
Palestrante: Ailton Martins de Lima, Diretor do Departamento de Conservação Ambiental e Bem Estar Animal
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cascavel.
Grupo 5 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Currículo Escolar e A Política Nacional de Educação Ambiental e suas Implicações na
Implementação da Política Nacional de Resíduos
Sólidos (100 vagas)
Palestrante: Arlinda Cézar, Especialista em Planejamento Ambiental e Presidente do Instituto Venturi para
Estudos Ambientais de Porto Alegre - RS.
Plenária Final - Das 19h às 21h30 - Elaboração do
documento com as propostas discutidas durante a
Conferência Municipal.
Secretaria ofertará sacos de ráfia e mudas frutíferas em
comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente

Socioambiental de Resíduos Sólidos
Urbanos”. Em virtude da pandemia
da covid-19, o evento será transmitido pelo Canal da Prefeitura de Cascavel no YouTube.
O evento será dividido em duas
etapas: das 14h às 17h, Grupos de
Trabalho explanam sobre o processo
de recolhimento de resíduos sólidos e
orgânicos, além da gestão desses materiais. As inscrições para conferência

podem ser realizadas pelo site da
prefeitura no banner do evento.
Também hoje, a equipe da Divisão
de Educação Ambiental e da Divisão
de Arborização estarão com uma
tenda em frente à prefeitura para que
os cidadãos conheçam o trabalho de
recolhimento e separação de lixo doméstico, as atividades dos Ecopontos. Além
disso, a equipe disponibilizará sacos
de ráfia e mudas frutíferas.
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Semed realiza na próxima
semana a Semaneca 2021

A Semaneca foi instituída em Cascavel por meio do Decreto 14.359, de
17/08/2018, tendo em vista o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, que acontece em 13 de julho.
O evento, que também é realizado por
outras secretarias municipais, tem como
objetivo discutir os direitos da criança e a
temática da violência. A Secretaria Municipal de Educação, por conta do calendário
Escolar, realizará a Semaneca na segunda
semana de junho.
A Semaneca 2021 tem como título:
“31 anos do ECA e a Defesa dos Direitos
da Criança no contexto da Pandemia” e
ocorrerá de 7 a 10 de junho, com palestras para professores, servidores e alunos da rede pública municipal de ensino
de Cascavel. Todo o evento transmitido
de forma on-line pelo canal da Semed no
Youtube, por meio do link Youtube.com/
semedcascavel.
A aber tura será às 8h30 do dia 7,
seguida da palestra “31 Anos do ECA:
Conquistas e Desafios”, com o promotor
Murilo José Digiácomo. Também ministrarão palestra o promotor Luciano Machado
de Souza, a delegada Bárbara Strapasson, a psicóloga Vanessa Albiero e o psicólogo Marcos Roberto Diel.
O encerramento será no dia 10, com
a apresentação “Os Direitos das Crianças”, com a Cia do Rabisco, destinada
aos alunos.
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Poeta de Cascavel lançará livro
sobre a dor de perder a mãe
O poeta Kalew Nicholas, morador do Bairro Santa Cruz em Cascavel/PR, lançará no dia 26 de
junho seu novo livro de poemas,
intitulado “Desintegração positiva”.
O livro, que narra a dor de perder
a mãe e as memórias que possui
da infância com ela, está em prévenda no Instagram do autor.
O ar tista começou a publicar
poesia na internet em 2017, mas
nunca se limitou ao papel: toda
sua obra, que inclui os livros “Entre
caracteres e áudios abafados”
(2019) e “Walter Igor” (2020), é
declamada em voz alta nas plataformas digitais para ampliar a
experiência com os sons da poesia. Seu novo livro começou a ser
escrito quando o autor percebeu
que havia esquecido muitas características de sua mãe.
A data de lançamento,
26/06/2021, é simbólica: nesse
dia, o que o autor viveu com sua
mãe se equivale ao que viveu sem
ela. Ele logo expõe o doloroso
desconforto de não recordar nem
mesmo a voz dela, em trechos
como: “tua garganta na minha
mente/ sofre de afonia/ teus gestos teu jeito teu gênio/ jazem em
agonia”. É um trabalho de resgatar suas memórias, que ele sabe
que estão nele, mesmo não conseguindo acessá-las.
O livro, que possui mais de 80
poemas, tem a produção assinada
pelo próprio artista. Quem assina
a arte de capa é Gustavo Neves,
contando com ilustrações, fotografias e colagens das artistas visuais
Jacqueline Sousa, Giu de Lorenzi,
Talita Mesquita e Yasmin Wachholz
na parte interna.

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

O clima é construtivo e gratificante no que diz respeito às relações pessoais e a sorte vai permitir que faça novos contatos.
Você desperdiça tempo com assuntos insignificantes e isso é
desgastante. Você não precisa olhar longe para encontra razões
para o seu cansaço.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Responder
com acusações

© Revistas COQUETEL

Fio muito
fino
"Mundial",
em OMC

Dois estados
brasileiros do
Nordeste
Destino (pop.)

Touro 21/04 a 20/05

Não tem sentido pedir para você fazer grandes esforços hoje.
Não comece as coisas sem ter a certeza de que vai ser capaz
de terminá-las! A influência de Mercúrio vai levá-lo a procurar um
pouco de paz para limpar sua mente e isso vai aliviar a irritação
que você sente por dentro.

Gêmeos 21/05 a 20/06

Peça do
vestuário
chamada
de roupão
Quadro;
pintura

Área de
lazer do
banhista

Editar
Haste
vegetal
Seio
(Anat.)

Atividades de grupo e trabalho em equipe vão ser bons para seu
ego hoje. Você está esgotando as pessoas que o rodeiam! Poupe
os seus nervos e os dos outros também!

Câncer 21/06 a 21/07

Você não terá nenhum problema para fazer as pessoas verem o
seu ponto de vista. Não leve as coisas muito longe, seja diplomático. Tenha cuidado com sua pressão arterial, você está estressado
e nem percebe. Aproveite o tempo para sair de qualquer batalha
que está tendo.

Peruca
Utensílio
para marcar horas

Cachaça
(pop.)
Sucede à
oitava

A região
rural
Que não
é bom
Complexo
vitamínico
Mil
metros

Centro de
Terapia
Intensiva
(sigla)

Direção;
caminho
102, em
romanos
Erguer;
levantar

Abreviatura
internacional do
Brasil

Leão 22/07 a 22/08

Você tem razão em resistir a certas influências. Seja ousado e
siga seu caminho escolhido, você não vai se arrepender. Cuidado para não ser abrupto sem perceber. Meça seus esforços
e mantenha a calma.

Castigo de
Tiradentes
(Hist. BR)

Virgem 23/08 a 22/09

Tipo de
uva
Cadência
musical (pl.)

Os calos
formados em
fraturas

Se você conseguir superar o seu comportamento impetuoso e
frenético, tudo vai correr bem hoje. Você é mais forte do que você
pensa. Você está assaltado por dúvidas, mas elas são infundadas.

Libra 23/09 a 22/10

Você vai decididamente banir as suas preocupações para tirar
o máximo da vida, tanto quanto possível. Deixe que outras
pessoas entrem na sua vida! Você involuntariamente pressiona
demais. Você precisa de repouso e exercício, comece uma
atividade esportiva.

Escorpião 23/10 a 21/11

(?) de
arroz,
cosmético
facial

A placa
de cruzamentos
Corda da
vela (pl.)
Quina;
ângulo
Agasalho
para os pés
Encostar
o barco
ao cais
Próximo à
divisa entre
dois países

Crustáceo
apreciado
na culinária
Endereço
de página
na internet

Nathalia
Timberg,
atriz

Você não terá dificuldade em se sentir em harmonia positiva com
seu entorno. Você precisa descansar emocionalmente. Não hesite
em mergulhar nos prazeres e no lazer do qual você gosta.

I
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A
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S
E
O
S
R
E
L
O
G
I
O

Peixes 20/02 a 20/03

Não tome nenhuma decisão irreversível hoje, você precisa ver as
coisas mais claramente em primeiro lugar. Você está em excelente
forma e será capaz de transformar isso em um trunfo. Nem todos
serão capazes de segui-lo.
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I N A
R O B
I N E
T A L
A
E
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L I A
E
P
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R
S
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I R IÇ
V I A

Aquário 21/01 a 19/02
O clima é construtivo e gratificante no que diz respeito às relações
pessoais e a sorte vai permitir que você faça novos contatos.
Você desperdiça tempo com assuntos insignificantes e isso é
desgastante. Você não precisa olhar longe para encontra razões
para o seu cansaço.

Solução
F
R I M
I A
P A
P O
U
M
B R A
L O M
I T A
C A
A
P
R AC A
N R
N T E
T O

Você vai encontrar maneiras de evitar complicações e de mostrar
seus valores direta e firmemente. Tenha cuidado com o que come,
já que pode ter problemas digestivos, mas sua saúde em geral
está excelente.
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Capricórnio 22/12 a 20/01

BANCO

P
R E
P R
N
C A
M
B
Q U
C
F O
M E
A
C
F R
E

Você está mais impulsivo do que o habitual. Evite esportes radicais
e discussões tempestuosas. Você está mais à vontade consigo
mesmo e vai ser melhor em ouvir as suas necessidades. Você
precisa beber mais líquidos e ter uma dieta mais leve.

(?)
públicas:
ruas e
avenidas

Isto, em
espanhol

4/esto — site. 5/canto — carma. 6/birita.

Sagitário 22/11 a 22/12
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Cascavel registra aumento nas
apreensões de armas de fogo
As apreensões de arma de fogo
em Cascavel cresceram 18,45%
no trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de
2020. Conforme dados divulgados
ontem pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, foram
apreendidas 122 armas nos três
primeiros meses deste ano, contra
103 no ano passado. Ele é um dos
16 tipos de crimes/ações monitorados, dentre 21, que tiveram
queda entre os dois anos.
O relatório estatístico criminal
da Sesp informa 3.046 crimes contra a pessoa no primeiro trimestre
de 2020, contra 2.631 neste ano,
diferença de 415 crimes na Capital
do Oeste, queda de 13,62%.
Os crimes contra a dignidade

sexual também tiveram queda na
11ª Aisp (Área Integrada de Segurança Pública) de Cascavel. No
primeiro trimestre de 2020, foram
registrados 109 crimes e, em 2021,
foram 86, queda de 21,10%.
Com relação aos demais crimes
consumados, o Município teve alta
de 12,32%: de 1.723 neste ano,
contra 1.534 em 2020.
O comparativo de furtos de veículos teve queda de 8,92%, com
157 veículos furtados em 2020 e
143 em 2021.
Em se tratando de roubos,
houve aumento de 4,35%.
Por outro lado, houve queda de
13,38% na recuperação de veículos
entre os dois anos: em 2020, foram
recuperados 157 veículos e, em 2021,

PRF

Operação Corpus Christi segue até domingo

foram recuperados 136 veículos.
Também na lista de “positivos”, as
ocorrências de tráfico de drogas cresceram 26,92%, com 165 atendimentos neste ano, e 130 no ano passado.
RELATÓRIO ESTATÍSTICO CRIMINAL
1º TRIMESTRE 2021/2020

Crimes contra a pessoa
Crimes contra o patrimônio
Crimes contra a dignidade sexual
Crimes contra a administração pública
Demais crimes consumados
Furtos consumados
Roubos consumados
Armas de fogo apreendidas
Furtos de veículos
Roubos de Veículos
Recuperações de veículos
Crimes de ameaça
Crimes de lesão corporal
Ocorrências envolvendo tráfico de drogas
Ocorrências envolvendo uso/consumo drogas
Registros de ambientes públicos c/furtos
Registros de ambientes públicos c/roubos
Registros de residências c/furtos
Registros de residências c/roubos
Registros de comércios c/furtos
Registros de comércios c/roubos

-13,62%
+7,28%
-21,10%
-13,52%
+12,32%
-7,50%
-39,32%
+18,45
-8,92%
+4,35%
-13,38%
-11,88%
-13,16%
+26,92%
-7,14%
-24,05%
-34,48%
-27,80%
-23,33%
-44,38%
-54,72%

Motociclista fratura
braço em acidente
no Coqueiral

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inicia à 0h desta quarta-feira
(2) a Operação Corpus Christi 2021
em todo o País.
A operação segue até domingo
(6) e irá priorizar ações voltadas a
segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de
trânsito e à garantia da mobilidade
nas rodovias do País.
Será dada atenção especial às ações de controle de

velocidade, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista
simples e a realização de exames de bafômetro, para combater a embriaguez ao volante.
O uso do cinto de segurança,
do capacete e dos dispositivos de
retenção para crianças, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação
dos veículos, também estão entre
os focos das equipes da PRF.

Um motociclista sofreu uma fratura no braço esquerdo e várias
contusões pelo corpo após um
acidente entre um veículo Ford Ka
e uma motocicleta no cruzamento
entre as Ruas Flamboyant e Rua
Presidente Kennedy, no Bairro
Coqueiral, zona oeste de Cascavel, na tarde de ontem.
Moradores da região relataram
que acidentes no local acontecem
quase que diariamente e pedem
atenção das autoridades.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01
25
01
01
22
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FC Cascavel anuncia dois reforços
para disputa da Série D do Brasileiro
Dono de uma bela campanha
no Campeonato Paranaense e classificado para a semifinal da competição estadual, o FC Cascavel já
iniciou os preparativos para sua
estreia no Campeonato Brasileiro
da Série D de 2021. Disputando
pela segunda vez a competição
nacional, a equipe da Serpente
Aurinegra anunciou nessa terça-feira (1º) a contratação de dois
reforços: o centroavante Carlos
Henrique e o meio-campo paraguaio Eduardo Echeverría.
Com 26 anos, Carlos Henrique
estava no Londrina e vai reforçar o
setor ofensivo do time de Cascavel
durante a Série D do Brasileirão deste
ano. No currículo, o atacante tem passagem por clubes como Juventude,
Figueirense, Sport de Recife, Grêmio
Novorizontino e Londrina.
“Muito feliz de estar no Cascavel.
Em outras oportunidades já havia
conversado com o clube e, desta
vez, deu certo. Tenho consciência e
discernimento de que vai dar tudo
certo para que possamos fazer um
bom Brasileiro. Sou um jogador brigador, que não desiste e não para de
correr e sempre se doa muito para a
equipe. E, se tudo der certo, quero
fazer gols para ajudar na busca pelo
acesso à Série C”, falou o novo atacante do elenco aurinegro.
Para o meio-campo, a Serpente
Aurinegra conta agora com o paraguaio Eduardo Echeverría, que
já atuou por diversos clubes do
Paraguai e do Equador e coleciona
passagem por clubes brasileiros do
nor te e do nordeste, como ABC,
CSA, Remo, Altos, Campinense,
Altos, ASA e Águia de Marabá.
“Já tinha ouvido de outros jogadores sobre o Cascavel, um clube
modelo, que tem tudo para ser e
estar entre os grandes times, e brigar por títulos como está fazendo
agora, no Estadual. Muitas coisas

FOTOS: ASSESSORIA

me seduziram, o projeto e a estrutura são as principais coisas que
pesam na balança na hora de
tomar uma decisão. Sou um jogador típico paraguaio, raçudo, que
briga por todas as bolas e gosto
muito de bater para o gol. Compromisso e esforço da minha par te
nunca vão faltar”, disse Echeverría.
AVALIAÇÃO
No comando do time, o técnico
Tcheco falou sobre as novas contratações: “Dois atletas importantes,
com um calibre para esse tipo de
competição, com experiência para
nos ajudar. O Carlos e o Echeverría vieram para incorporar nossa
equipe com uma característica que
não tínhamos no elenco. Tenho certeza que vão ajudar muito em um
plantel que vem desenvolvendo
bem o trabalho”.
O presidente do FC Cascavel,
Valdinei Silva, destaca os objetivos do clube na competição nacional. “Vamos trabalhar muito for te
para conseguir o acesso da Série
C este ano. Temos um time bem
montado e vamos trazer mais
quatro jogadores. O objetivo é ter
uma equipe competitiva dentro de

CENTROAVANTE Carlos Henrique e meio-campo
Eduardo Echeverría
campo e um banco de reser vas
a altura para dar condições ao
nosso técnico Tcheco de fazer as
movimentações de acordo com o
necessário em cada par tida”.
ESTREIA
A estreia do FC Cascavel no
Campeonato Brasileiro da Série D
será neste sábado, dia 5 de junho.
A busca por uma vaga de acesso
à Série C começa no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto,
onde a Serpente enfrenta o time
do Joinville às 16h, pela primeira
rodada do Grupo A8.

JOGOS DO FCC NA SÉRIE D
1ª rodada - 5/6 - 16h
FCC x Joinville
2ª rodada - 13/6 - 16h
Marcílio Dias x FCC
3ª rodada - 19/6 - 19h
FCC x Caxias
4ª rodada - 27/6 - 16h
Aimoré x FCC
5ª rodada - 3/7 - 19h
FCC x Esportivo
6ª rodada - 10/7 - 19h
FCC x Juventus
7ª rodada - 18/7 - 16h
Rio Branco-PR x FCC

8ª rodada - 24/7 - a confirmar
FCC x Rio Branco-PR
9ª rodada - 31/7 - a confirmar
Juventus x FCC
10ª rodada - 7/8 - a confirmar
Esportivo x FCC
11ª rodada - 14/8 - a confirmar
FCC x Aimoré
12ª rodada - 21/8 - a confirmar
Caxias x FCC
13ª rodada - 28/8 - a confirmar
FCC x Marcílio Dias
14ª rodada - 4/9 - a confirmar
Joinville x FCC
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Governo confirma Copa América
no Brasil com quatro sedes
O ministro-chefe da Casa Civil,
Luiz Eduardo Ramos, confirmou
nessa terça-feira (1º) a realização
da Copa América no Brasil. Em postagem em seu perfil no Twitter, ele
não só ressaltou a realização do
torneio no País, como anunciou que
as partidas serão no Mato Grosso,
no Rio de Janeiro, em Goiás e no
Distrito Federal. As par tidas não

deverão ter público.
A competição começa no dia
13 de junho e vai até o dia 11
de julho. Os locais de cada confronto, assim como horários,
ainda não foram definidos.
As seleções do Chile, da Bolívia, do Equador, do Paraguai, do
Uruguai e da Venezuela já receberam a primeira dose da vacina

Futsal: Buscando 8º título, Brasil
conhece grupo da Copa do Mundo
A Fifa realizou ontem (1º), em
Lausanne, na Suíça, o sor teio
das chaves da Copa do Mundo
de Futsal. O torneio será realizado de 12 de setembro a 3 de
outubro, na Lituânia.
A seleção brasileira, que busca
o oitavo título, ficou no Grupo D ao
lado de República Tcheca, Panamá
e Vietnã. O primeiro jogo será no
dia 13 de setembro, contra o
Vietnã. Depois, a equipe do técnico
Marquinhos Xavier pega a República Tcheca, no dia 16 de setembro, e fecha a fase de classificação

enfrentando o Panamá no dia 19.
O campeonato estava marcado
para 2020, mas foi adiado em
função da pandemia de covid-19.
Serão três sedes. Os três primeiros
jogos da equipe nacional ocorrerão
em Klaipéda. Além dessa cidade,
Vilnius, a capital do país, e Kaunas,
que receberá a abertura e a final da
competição, também serão sedes.
O mundial vai contar com 24 seleções na disputa, e seguem adiante
rumo às oitavas de final os dois primeiros colocados de cada chave e
os quatro melhores terceiros.

GRUPOS DO MUNDIAL DE FUTSAL

ASSESSORIA

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

A: Lituânia, Costa Rica, Cazaquistão e Venezuela;
B: Rússia, Egito, Guatemala e Uzbequistão;
C: Portugal, Tailândia, Ilhas Salomão e Marrocos;
D: Brasil, República Tcheca, Panamá e Vietnã;
E: Espanha, Paraguai, Japão e Angola;
F: Argentina, Irã, Sérvia e Estados Unidos

LIGA FUTSAL

Após perder a invencibilidade jogando em casa,
na noite de segunda-feira, para o Atlântico, de
Erechim, por 3 a 2, o Cascavel Futsal tem novo
encontro pela Liga Nacional de Futsal nesta quinta-feira, desta vez no Rio Grande do Sul, onde
enfrenta o Carlos Barbosa, ás 20h30, em partida
válida pela quinta rodada. O Cascavel é o terceiro
no Grupo B, com seis pontos. O Carlos Barbosa
está empatado com o Atlântico, com sete pontos.

contra o novo coronavírus desenvolvida pelo laboratório chinês
Sinovac. A Conmebol pretende
ter todas as dez delegações
par ticipantes da Copa América
vacinadas até o início do torneio.
Por tanto restam menos de
duas semanas para Argentina,
Brasil, Colômbia e Peru receberem o imunizante.

Grêmio tenta
abrir vantagem

O Grêmio recebe o Brasiliense
nesta quar ta-feira pelo jogo de
ida da Terceira Fase da Copa do
Brasil. As equipes se enfrentam
a par tir das 16h30, na Arena, em
Por to Alegre.
O Tricolor gaúcho estreia na
competição nesta fase pelo sexto
lugar no Brasileirão 2020. O time
terá baixas para a par tida por
conta de casos de covid-19 em seu
elenco, incluindo o técnico Tiago
Nunes, e jogadores convocados
para as seleções.
Já o Corinthians recebe o Atlético-GO e abre as oitavas de final
da Copa do Brasil. Sylvinho deve
fazer algumas alterações importantes na escalação do Corinthians.
Depois de estrear com uma derrota
contra o próprio Atlético-GO, pelo
Campeonato Brasileiro, a tendência é de que o treinador entre num
4-3-3 com um centroavante como
referência no ataque.

RESULTADOS DE ONTEM
COPA DO BRASIL
Vila Nova ?x? Bahia
Cianorte ?x? Santos
4 de Julho ?x? São Paulo
Boavista ?x? Vasco
Operário

SÉRIE B
?x? Guarani
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Definidos os confrontos da Libertadores
O sorteio da Libertadores e da
Sul-Americana foi definido nessa
terça-feira (1º), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. As
duas competições estão na fase
das oitavas de final. Além dos duelos, o chaveamento até a final também está definido.
Na Liber tadores, o sor teio é
clássico. Os primeiros colocados
de cada grupo estão no pote 1 e
enfrentam os segundos colocados,
que estão no pote 2.
VEJA TODOS OS CONFRONTOS:
Defensa y Justicia
Boca Juniors
Universidad Católica
Cerro Porteño
Velez Sarsfield
São Paulo
River Plate
Olimpia
*decide em casa

x
x
x
x
x
x
x
x

Flamengo*
Atlético-MG*
Palmeiras*
Fluminense*
Barcelona-EQU
Racing*
Argentino Juniors*
Internacional*

Veja o chaveamento até a final:

Definidos os confrontos da Sul-Americana

Na Sul-Americana, estão no pote
1 os times que se classificaram na
fase de grupos, já que apenas o líder
avançou para as oitavas de final. Eles
irão enfrentar as equipes que estão no
pote 2, que é formado pelos clubes
que foram eliminados da Libertadores
(que ficaram em 3º no grupo).

VEJA TODOS OS CONFRONTOS:

Nacional
Independente Dell Valle
Santos
América de Cali
LDU
Junior Barranquilla
Deportivo Táchira
Sporting Cristal
*decide em casa

x
x
x
x
x
x
x
x

Peñarol*
Red Bull Bragantino*
Independiente*
Athletico*
Grêmio*
Libertad*
Rosario Central*
Arsenal de Sarandí*

