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Neva em obras

As Ruas Plínio Salgado e Manoel
Ribas, no Bairro Neva, estão em obras
de alargamento e pavimentação.
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Mulher de 39 anos é agredida
e morta dentro da própria casa;
ex-marido é o principal suspeito
Cascavel Futsal recebe o
Blumenau nesta quarta para
defender a liderança da LFN
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Novo
morador

O Zoológico de Cascavel
tem um novo morador:
o filhote de bugio-ruivo,
que nasceu em março
e agora vive agarrado
na mãezinha, Polaca. O
pequeno ainda não foi
batizado e você pode
ajudar a escolher o
nome dele.
l Pág. 7

Ambulatório pós-covid-19
vira impasse em Cascavel

O projeto de abrir um ambulatório para atender pacientes que tiveram covid-19 e ficaram
com sequelas em Cascavel vive um impasse. Sem poder contratar profissionais para
abrir a UBS do Santa Cruz, a Saúde quer usar a estrutura com médicos do Cisop para
atender essas pessoas. Só que parte da comunidade está contra, pois cobra o início
l Pág. 3
imediato das atividades do posto de saúde.

messa teve não permitiam que a vacina fosse Marcelo Queiroga, o governo
s e foi rece- enviada para municípios distan- brasileiro pediu a antecipação
29 de abril,
tes mais que duas horas e meia da de doses da vacina da empresa.
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comunicação. Elas expressam o que somos. E o que somos é o resultado das muitas palavras que ouvimos, atitudes que presenciamos,
experiências que nos tocaram e foram nos formando.
Ainda, o que somos é resultado daquilo que nós mesmos fizemos
por nós e daquilo que outros fizeram por nós. Por isso, a palavra
que ouvimos e as atitudes que presenciamos formam o nosso jeito
de compreender a vida e de viver a vida. Normalmente, a pessoa
não vive uma vida diferente daquilo que aprendeu. Alguém pode até
dizer: “mas eu ensinei diferente para esse meu filho”. Mas o que
garante que aquilo que você quis ensinar, ele de fato aprendeu? Vai
perceber somente observando a vida que ele vive. Por isso, dá para
dizer que a vida se constrói pela mediação da palavra. E mais, a vida
feliz acontece pela força da palavra boa, palavra de sentido, que eu
recebo. Não há sentido para a vida sem o alimento da comunicação,
isto é, da boa comunicação. Da comunicação que fala a verdade e
expressa a verdade que o ser humano é. Não basta falar a verdade.
É preciso buscar a verdade daquilo que o ser humano é.
E aqui não há respostas prontas e acabadas. Precisamos estar
sempre na busca, no empenho, para compreender melhor o mundo
e o ser humano. E nessa busca compreenderemos também o sentido
de Deus para a vida. Isso passa por aquilo que ouvimos, falamos e
lemos. Que palavras você costuma ouvir no seu trabalho, com seus
amigos, nos seus ambientes de vida? Que tipo de palavras saem de
sua boca? Pensemos nisso!
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Ambulatório pós-covid
gera impasse entre
Paço e comunidade
Com mais de 37.454
pessoas que contraíram a
covid-19, das quais 36.350
são consideradas recuperadas, a Secretaria de Saúde
de Cascavel estuda a implementação de um ambulatório
exclusivo para tratamento de
pacientes pós-covid-19 que
ficaram com sequelas. O projeto chegou a ser anunciado
pelo prefeito Leonaldo Paranhos há semanas, mas não
saiu do papel.
O secretário da Saúde,
Miroslau Bailak, admite ser
expressiva a quantidade de
pessoas que ficaram com
sequelas graves e que precisam de atendimento especial. Os casos mais graves,
explica, são tratados pelo
Paid (Programa de Assistência e Internamento Domiciliar), mas há milhares sem
assistência hoje. “A gente
tem obser vado com muita
frequência sequelas sérias de
pacientes que passaram pela
doença. Notamos que as pessoas desenvolveram problemas hematológicos, dermatológicos, mas, principalmente,
problemas pneumológicos,
cardiológicos e problemas
musculares, além de neurológicos e psiquiátricos. Já
estamos fazendo atendimento
pós-covid pelo Paid, mas são
aqueles casos mais graves.
Temos neste momento 97
pacientes sendo atendidos
pelo Paid em pós-covid, que
utilizam oxigênio domiciliar. É
um número muito grande, por
isso precisamos de um ambulatório”, acrescenta.
O impasse ocorre sobre o
local de instalação do ambulatório. O local “ideal” seria
na ainda não inaugurada Unidade da Família FAG/Santo
Inácio, na zona oeste de
Cascavel. “Foi pensamento
da secretaria utilizar aquela
unidade básica que atende

a população do Santa Cruz e
está pronta, mas não podemos colocar em funcionamento porque a Lei Federal
173 impede a contratação de
pessoal. Ou seja, não tem sentido deixar uma unidade pronta
parada, às moscas, por isso,
pensávamos em abrir ali, temporariamente, um ambulatório
pós-covid”, resume.
Contudo, a decisão da
secretaria esbarra em uma
parcela da população do
Bairro Santa Cruz, que exige
que a unidade inicie o atendimento geral.
De acordo com um dos
líderes locais e ex-presidente
da Associação de Moradores
do Bairro Santa Cruz Nilson
Machado, os moradores não
querem que a estrutura seja
usada para ambulatório,
mas que o posto de saúde
seja inaugurado logo e que
atenda a população em geral.
“O povo está esperando a
inauguração do novo posto
de Saúde do Santa Cruz para
o atendimento da população
do bairro e não pós-covid. Não
queremos outra coisa a não
ser esse posto”, afirma.
Miroslau admite que essa
situação gerou incômodo
em alguns grupos políticos,
contudo, neste momento,
a aber tura do ambulatório
para o atendimento pós-covid
seria o melhor a se fazer. “Eu
sei que existem alguns grupos contrários, mas, nesse
momento, não se pode ser
contrário a uma coisa boa que
a gente vai fazer para pacientes pós-covid”.
A ideia, segundo ele, seria
usar a estrutura até janeiro,
para não deixá-la parada.
Nesse caso, os ser viços
seriam tocados por médicos
do Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do
Paraná), que já teria até concordado com a iniciativa.
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Paranhos em Curitiba

O prefeito Leonaldo Paranhos divulgou vídeo no início da
noite da ontem informando que está em Curitiba tratando de
algumas obras, como a Avenida Rocha Pombo e a segunda
parte da Avenida Piriqui, além de entregar projetos e pedindo
mais vacinas contra a covid-19, adiantando que o Paraná
deve receber mais de 500 mil doses na próxima semana.
Ele aproveita para parabenizar a equipe e a população, que
tem aderido ao chamado. “Estamos chegando a 150 mil
doses aplicadas, entre primeira e segunda dose, número
significativo, expressivo, que alcançamos graças a todo o
empenho da cidade, aos governos do Estado e federal”. E
comemora: “Hoje tivemos 5.950 primeiras doses aplicadas”.

Eleições no HU

Será lançado nos próximos
dias um edital com as
regras para as eleições
de diretores do Hospital
Universitário de Cascavel,
promessa de campanha do
reitor Alexandre Webber.
A eleição deverá ser
realizada em até 30 dias
do lançamento do edital.
Só poderão concorrer aos
cargos servidores que
atuam no HU.

Mais vigiada

A entrada de pessoas na
Câmara de Vereadores
vai ser mais restrita e
vigiada. Os portões de
acesso ao estacionamento
ficam exclusivos para
vereadores e assessores
com carros. Os demais
terão de passar pela porta
principal, onde tem um
detector de metal. O
presidente Alécio Espinola
acrescentou que pretende
contratar uma recepcionista
para identificar quem
entrar. Mais segurança,
alegou Alécio.

Em tempo

O vereador Edson Souza
(MDB) encaminhou
ao secretário de Saúde
do Paraná, Beto Preto,
requerimento solicitando
a inclusão dos agentes
municipais de trânsito entre
as categorias de trabalhadores
das forças de segurança para
receberem a vacinação de
forma prioritária.

Homenagem

Na falta de propostas,
vamos homenagear.
Ontem, a patinadora e
esportista Vanessa Nóbrega
recebeu votos de louvor e
congratulações da Câmara
de Cascavel. Vanessa patina
desde os oito anos de idade,
chegou a Cascavel em 2007
e usa os parques e as vias
públicas para divulgar a
prática em suas redes sociais,
com vídeos que já chegaram
a 12 milhões de visualizações,
levando o nome de Cascavel
para o Brasil e para o
mundo, justifica o autor
da homenagem, vereador
Serginho Ribeiro (PDT).

Refic 2021

O ano nem chegou à metade e o vereador Cidão da Telepar
(PSB) enviou ao secretário de Finanças, Renato Segalla,
uma solicitação para que sejam realizados estudos a fim de
promover um novo Refic (Programa de Recuperação Fiscal),
ainda neste ano. O parlamentar argumenta que, diante do
cenário atual, é necessário que a prefeitura garanta melhores
condições para que os contribuintes possam efetuar o
pagamento de seus tributos.
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Obras melhoram vias públicas
na região do Bairro Neva
A Secretaria de Obras Públicas
está trabalhando nas melhorias
das Ruas Plínio Salgado e Manoel
Ribas, na região do Bairro Neva,
em Cascavel. O trabalho teve início
há cerca de 30 dias e tem investimento de R$ 1,5 milhão.
De acordo com o secretário
interino de Obras Públicas, Sandro Rancy, estão sendo realizados
alargamento das vias, drenagem,
pavimentação asfáltica, calçadas
e sinalização viária. “É uma importante ligação entre os Bairros Pioneiros Catarinense e Neva, além de
melhorias do binário”, diz Sandro.
A obra tem prazo de 240 dias
para ser concluída pela empresa
vencedora da licitação.

SECOM

RUAS Plínio Salgado e Manoel Ribas passam por reformas

Fechada para mudança
SECOM

A USF do Los Angeles estará fechada
nos dias 16, 17 e 18 de junho. O
motivo é a mudança para a nova sede.
A unidade reconstruída tem inauguração prevista para o dia 21. Os
pacientes que tinham consulta na USF
nesses dias devem procurar a UBS
Morumbi, na zona norte de Cascavel,
onde o médico estará consultando.
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OAB implantará energia
solar na sede da entidade

A Diretoria da OAB-Cascavel assinou
uma ordem de serviço com representantes da empresa Ilumisol Energia Solar,
de Cascavel, selecionada para implantar
placas fotovoltaicas na sede da Subseção.
Participaram da reunião Elvis Pestana,
consultor executivo da empresa Santo Dia,
Carina Mariana Vieira Sales, diretora financeira da Ilumisol Energia Solar, e Janilson
Sorti Sales, diretor da Unidade de Cascavel da Ilumisol Energia Solar.
A OAB-Cascavel foi representada
pelo presidente Jurandir Parzianello;
pelo secretário-geral, Juliano Tolentino, e pela tesoureira, Sílvia Regina
Mascarello Massaro.
A empresa Ilumisol Energia Solar
apresentou a melhor relação preço X
qualidade técnica.
A contratação somente foi possível diante da união entre a Subseção,
por meio da Diretoria, da Comissão de
Meio Ambiente e da Diretoria da OAB
Paraná, que tem como presidente Cássio Lisandro Teles, que apoiaram financeiramente o projeto, custeando 45%
do total. Outros 55% serão custeados
com recursos da própria Subseção. O
custo total será de R$ 79 mil.
Dentro de 18 meses, o investimento deverá ter atingido a autossuficiência financeira. Além da economia, a proteção ambiental sempre
foi uma meta da gestão da OAB-Cascavel. “Depois de muita pesquisa e
busca por empresas qualificadas para

FOTOS: ASSESSORIA

par ticipar do processo de seleção,
com responsabilidade, foco em sustentabilidade, economicidade e inovação,
acreditamos ter dado um importante
passo para a inclusão da OAB-Cascavel no rol de entidades sustentáveis”,
destacou o presidente Jurandir.
A previsão é economizar cerca de R$
20 mil por ano. Após a quitação total do
projeto, durante décadas, recursos que

poderão ser aplicados em outras ações
em favor da advocacia, além do impacto
socioambiental, em benefício de toda a
comunidade. “Agradecemos ao Cássio
Lisandro Telles, presidente da OAB-PR,
ao diretor tesoureiro, Henrique Gaede, e
ainda ao Rodrigo Sanches Rios, secretário-geral da Ordem, que apoiaram o projeto e
esta parceria, mais um presente pelos 47
anos da Subseção”, finalizou Parzianello.
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Nascimento de bugio-ruivo
renova ciclo de vida no Zoo
O Zoológico de Cascavel tem
um novo morador. Trata-se do
filhote de bugio-ruivo, nascido
em março. Filho da Polaca, o
pequeno - que ainda não foi batizado - trouxe muita alegria, apesar do pouco tamanho. Ele não
chega a pesar um quilo.
“O nascimento do bugio-ruivo
indica a situação de bem-estar dos
animais que estão conseguindo
reproduzir devido às boas condições dentro do zoológico de Cascavel”, comemora Rodrigo Neca
Ribeiro, gerente de Vidas Silvestres
e Bem-Estar Animal.
Bem adaptado ao manejo nos
recintos, mãe e filho permanecem
agora sendo obser vados pelos
veterinários do Zoo. “São animais
supersensíveis e, graças ao tratamento que as espécies recebem
dentro de unidades de conservação, reproduzem de forma natural
em cativeiro, garantindo esperança
de continuidade”, explica Rodrigo.
Muitos dos animais que estão hoje
no Zoológico de Cascavel não teriam
mais condições de vida na natureza,

FOTOS: SECOM

devido ao desmatamento e à caça.
A população de bugio-ruivo encontra-se reduzida, principalmente por
causa da destruição das matas. É
considerado vulnerável na lista de
espécies ameaçadas no Brasil.
O pequeno é mantido no recinto,
agarrado à mãe, e no convívio de
outros macacos da mesma espécie.
O bugio tem como característica
o ruído alto que emitem. Eles fazem

barulho para se comunicar. Quem
fizer um passeio pelo zoológico nos
próximos dias poderá ter a chance
de ver o bebê macho agarrado na
mamãe Polaca. É assim que ele
deve ficar nos próximos meses.

Ajude a escolher o
nome do filhote

A Secretaria de Comunicação de
Cascavel e o Zoo lançam campanha para
escolher o nome do primata. Quem
quiser participar, poderá optar entre
seis nomes:
1- Açaí
2- André
3- Julian
4- Kiwi
5- Dingo
6- Joãozinho

ACESSE
pelo QR code
para votar
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Vacinação de trabalhadores da
Educação é ampliada em Cascavel

CASCAVEL, 16 DE JUNHO DE 2021

HUMANIZAÇÃO X COVID-19

Cascavel caminha para alcançar
100 mil pessoas
vacinadas com a primeira dose contra a
covid-19 ainda nesta
semana. Primeiro a
vacinar
professores, Cascavel ampliou a imunização
para os profissionais que atuam no
Ensino Básico com
25 anos completos ou mais, que
estão recebendo
a primeira dose
ontem e hoje, no
Centro de Eventos,
das 8h às 12h.
Trabalhador es
desse grupo devem
comprovar que atuam em creches,
pré-escola, ensino
fundamental I e II,
Ensino Médio, Cursos profissionalizantes e EJA e Educação
de Jovens e Adultos,
e devem levar a declaração assinada
pela direção do estabelecimento
de
ensino, informando
o vínculo e atividade
desempenhada que
ficará retida pelos imunizadores.
ENSINO SUPERIOR
O cronograma também foi ampliado para trabalhadores das instituições do Ensino Superior que
atuam na modalidade presencial.
Esse público será vacinado nesta

quarta e quinta, das 13h às 17h,
no Centro de Eventos.
Nesta fase, as doses serão
aplicadas para funcionários da
Unioeste, da Univel, da FAG/Dom
Bosco, da Unipar e do IFPR.
Para comprovar o vínculo, é necessário apresentar a declaração

assinada pela direção do estabelecimento de ensino, informando
vinculo e atividade desempenhada
na instituição. O documento ficará
retido pelos vacinadores.
Por enquanto, não estão contempladas unidades que atuam com polos
EAD e instituições semipresenciais.

População
geral chega aos
quarentões

Ainda nesta semana,
Cascavel pretende iniciar
a vacinação da população
em geral, fora do grupo
prioritário, na faixa dos 40
anos. O calendário prevê
chamar, nesta quinta quem
tem 49 anos e, na sexta,
chegar a quem tem 47 anos.
Na semana que vem, até a
quarta-feira (23), a meta é
fechar a faixa etária dos 40
anos sem comorbidades
(veja calendário).
O cumprimento do
cronograma depende da
disponibilidade de doses.
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Vacinação de trabalhadores da
Educação é ampliada em Cascavel
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HUMANIZAÇÃO X COVID-19
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Exposição de Artes
Individuais é aberta no MAC

O MAC (Museu de Arte de Cascavel) está com a “Exposição de
Ar tes Individuais”, que permanecerá aberta até 30 de julho, trazendo
obras de quatro artistas com estilos
únicos, mas que fazem contraponto
entre elas, mostrando o universo singular de cada um.
O coordenador do museu, Antônio
Carlos, explica que a exposição faz
par te dos contemplados do Edital
001/2021, que selecionou os artistas. O grupo é formado pelo artista
plástico Antônio Junior, pelo fotógrafo Claitom Moraes, pela artista
plástica Jaquelyne Lima e pelo fotógrafo Fabbio Novelli.
O evento contará com diversos tipos de pinturas, gravuras e
fotografias
“A série de gravuras faz parte de
uma investigação da figura humana e
a memória afetiva, partindo de apropriações de fotografias de arquivos
pessoais e familiares, conhecidos e
desconhecidos. Absorvo muito tudo
o que está à minha volta e são essas
experiências que formam o indivíduo/ar tista que sou atualmente”,
diz Antônio Junior, que apresenta
gravuras em metal, litografia (desenho sobre pedra polida) e xilografias
(desenhos entalhados na madeira).
“As fotografias que fiz para a
exposição são simples, em algumas, como a Fênix, houve mais trabalho na edição de cor, em outras
são realizadas mínimas correções.
Na composição, há um trabalho
em conjunto, como na Fênix, que
foi feita em uma cachoeira, gosto
de deixar as pessoas livres para
me ajudarem”, explica o fotógrafo
experimental Fabbio Novelli, sobre
como funciona sua técnica.
Segundo ele, os momentos das
fotos são trabalhos coletivos e utiliza
bastante o corpo humano para ilustrar suas narrativas.
“Eu faço fotos como hobby, o que

SECOM

MINIATURAS viram obra de arte nas lentes de Claitom Moraes
me motiva é mostrar uma arte fotográfica diferente, feita com miniaturas
e ao mesmo tempo divulgar a cidade
de Cascavel”, conta o fotógrafo Claitom Moraes, que considera seu estilo

conservador por utilizar veículos antigos como modelos de suas fotos. “Fiz
para ser algo diferente das demais
fotos que mostram apenas a nossa
bela cidade como fundo”, completa.

“Fantasmas” são atração do MAC

A Sala Verde do Museu de Arte
de Cascavel está com a exposição
de arte “Fantasmas”, apresentada
pelo artista Guilherme de Andrade.
O tema de exposição, segundo Guilherme, é sobre sua forma de ver
o mundo, sua vivencias e emoções.
O nome Fantasmas surgiu de uma
conversa com Antônio Carlos, coordenador do museu, pois significa
que mesmo depois de morto, a alma
ainda permanece no mundo assim
como as obras de um artista.
Um exemplo de sua criatividade
é a obra chamada de Ávido (foto),
que foi feita com tinta, areia, fita
acrílica e facas.
“Os símbolos foram feitos em acrílica e a obra se chama Ávido, pois significa querer com muito ardor alguma
coisa, chegando até ser angustiante,
mas mesmo assim a pessoa segue

EXPOSIÇÃO terá sequência até 25 de
julho na Sala Verde

em frente até conquistar”, diz o artista
Guilherme de Andrade.
SECOM
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horóscopo

Mamífero
de tromba
A (?):
acelerado
Chá, em
inglês
O "filtro"
do sangue
(Anat.)
Forma do
decote pronunciado
A casa de
gelo do
esquimó
Consoantes
de "siri"
Veículo
como a caminhonete

Doce duro
de açúcar
com coco
(Cul.)
Retirada
de dinheiro
Bisbilhoteiro

Sufixo de
"namorico"
Inseto
saltador

O cabelo
que precisa de
hidratação
Ato de
assaltar
Dígrafo
de "filho"

Cumprimento
informal

Tenha cuidado para não acirrar rivalidades com colegas. Alimentar
tensões nunca é a melhor opção e o momento pede mais sabedoria
para alcançar o que quer. Romance com colega ou com alguém
influente pode enfrentar desafios. À noite, a Lua aconselha não bater
de frente com o mozão, pois é hora de relevar atritos a dois.
Ramo de
árvore
Sílaba de
"pingo"
População
de uma
nação

Aquário 21/01 a 19/02

Em vez de tentar impor as suas verdades e vontades, saiba ouvir
e ceder. Também não é um bom momento para depender dos
colegas no trabalho: você vai se sair melhor atuando individualmente. Na paixão, pode colocar as paqueras em segundo plano.

Peixes 20/02 a 20/03

Você pode ter a impressão de que as pessoas não te compreendem como gostaria e se aborrecer com a falta de
sintonia. Ou ainda pode mostrar resistência para aceitar os
conselhos de alguém. À tarde, as coisas devem fluir melhor.

Assim, em
espanhol
Corta (a
madeira)

Nome da
letra "X"
Bi Ribeiro,
músico

Espantoso;
admirável

BANCO

6

Solução

T

Capricórnio 22/12 a 20/01

O que você vai querer mesmo é manter as preocupações
bem longe e aproveitar um pouco mais as coisas boas da
vida: a tarde pode ser mais favorável para isso. Use seus
talentos e o empenho que herdou do seu signo para vencer
as dificuldades e dar a volta por cima.

(?) minerais: estão
presentes
na água

3/así — tea. 7/curioso. 10/utilitário — zarabatana.

Excesso de trabalho e estresse pode prejudicar seu organismo, por
isso, procure se organizar bem e definir prioridades para dar conta do
serviço sem se sobrecarregar. Capriche na prevenção, no álcool gel
e evite a automedicação. No amor, vai paquerar quem já conhece.

Colocou
Tira
estreita
de pano

Ipanema
e Arpoador (RJ)

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Cavidade
em torno
de castelos

Que não
foi ferido
Em prol;
a favor

A Lua também estimula o desapego: aproveite para doar o
que não usa mais e ou então para mudar algumas coisas
no seu cotidiano. Na paquera, pode se interessar por uma
pessoa mais séria, madura e responsável.
Controle a teimosia, saiba ouvir, ponderar e evite impor as
suas vontades. À tarde, as energias conflituosas perdem força
e você terá mais sucesso em seus contatos pessoais e profissionais. Será o momento de somar forças com os outros
para conseguir o que deseja.

Brincadeira
entre
torcidas

Roberta
(?),
cantora

P
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Libra 23/09 a 22/10

Personagem
folclórico
Lançam
com força

U
G

Virgem 23/08 a 22/09

Coloque a sua saúde em primeiro plano e respeite seus limites, evitando acumular tarefas e funções. A tarde será mais
positiva e as coisas devem caminhar bem. Na paquera, vai
querer alguém que realmente combine com você.

A letra
sinuosa
Patada
de cavalo

De vocês
(fem.)

P
A

Leão 22/07 a 22/08

Arma que
atira dardos com o
sopro

F
O
S
S
O

Câncer 21/06 a 21/07

Pode ser difícil conquistar aliados ou fazer parcerias nesta
terça. Inclusive, há risco até de romper uma amizade ou relação
importante. A recomendação das estrelas é seguir em frente com
os olhos voltados para a realidade e fazer as suas coisas sem
depender dos outros. À noite, a Lua incentiva os contatos sociais.

Página
(abrev.)
Ligado
(o abajur)

(?) Werne- Gordura
ck: apresen- na cintura
ta o "Lady (pop.)
Night"

S
A
I
S

Gêmeos 21/05 a 20/06

Confie na sua intuição para não fazer papel de trouxa. Terá que
se esforçar mais para aprender uma tarefa difícil ou para dar
conta dos estudos. Busque um cantinho tranquilo para se concentrar melhor. Quem está livre pode se envolver com alguém
que já tem compromisso.

© Revistas COQUETEL

Consoan- O animal domesticado
te de "fio"
O camisa 10 do Tetra Bahia
(sigla)
brasileiro (fut.)

Q
U
E
B
R
A
Q
U
E
I
X
O

Focar nas metas e ambições é importante, mas cuidado para
não pagar de doida e querer ter razão em tudo. Controle a sua
teimosia e saiba a hora de ceder, especialmente ao lidar com chefes e autoridades. Se chutar o balde, vai ter de ir buscar depois!

Fingir que
não vê ou
não se
importa
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Touro 21/04 a 20/05

www.coquetel.com.br
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Áries 21/03 a 20/04

Não convém misturar dinheiro com amizade, pois pode ter
problemas mais adiante. No amor, o coração está em sintonia
com um compromisso mais sério e a vontade de embarcar em
um lance estável será maior: fuja de aventuras.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Agente era mensageiro de facção
A Polícia Federal de Cascavel
deflagrou ontem a Operação Efialtes,
com foco em Cascavel, Catanduvas,
Chapecó (SC) e São Bernardo do
Campo. A operação visava desmantelar uma rede de transmissão de
ordens de líderes organização criminosa que estão presos na Penitenciária Federal de Catanduvas para
integrantes que estão em liberdade.
O presídio é considerado de segurança máxima.
Conforme as investigações, um
agente federal de execução penal que
atuava desde 2006 na Penitenciária e
mais 23 pessoas foram presos ontem.
O servidor estava envolvido com a facção criminosa havia pelo menos quatro
anos, considerando seu patrimônio.
Ele servia de mensageiro da facção,
levando e trazendo cartas e bilhetes da
cúpula do crime para fora da prisão. Os
bilhetes tinham ordens para ações de
tráfico de drogas, aquisição de arma de
fogo e outros crimes no Rio de Janeiro.
Além dele, a rede de comunicação contava com a participação de
uma advogada, que também atuava
na transmissão de ordens de líderes da facção criminosa, informou a
Polícia Federal.
Segundo o diretor da Penitenciária Federal de Catanduvas, Carlos
Luiz Vieira Pires, as investigações
começaram quando a Divisão de
Segurança e Disciplina da Penitenciária e a Divisão de Inteligência da
unidade identificaram o possível desvio de conduta do servidor e levaram

ao conhecimento da direção que,
na sequência, repassou as informações para a Polícia Federal, que com
apoio do Judiciário e do Ministério
Público Federal na condução das
investigações.
Com o dinheiro recebido da facção, foram adquiridos pelo menos
seis imóveis e carros de luxo, além
de movimentações acima de milhões
nas contas do servidor nos últimos
dois anos. “Tivemos informações
de que o servidor da Penitenciária
Federal de Catanduvas havia sido
corrompido pela cúpula de uma das
principais facções que operam no
território nacional para atuar nesse
repasse e transmissão de ordens
não só da penitenciária para fora,
mas no recebimento de informações provenientes dos comparsas
para municiar essa cúpula”, explica
o delegado da Polícia Federal Eder
Rosa de Magalhães, representante
da Coordenação-Geral de Polícia de
Repressão a Drogas, Armas e Facções Criminosas.
Durante as buscas, foram encontrados cartas e documentos que corroboram as investigações.
O agente penal deve responder
pelos crimes de associação ao tráfico de drogas, organização criminosa, corrupção ativa e passiva e
lavagem de dinheiro, cujas penas
podem ultrapassar 30 anos de prisão.
MANDADOS
Cerca de 90 policiais federais

Acusado de matar jovem na Vila
Cajati vai a júri nesta quinta-feira

Está marcado para esta quinta-feira
(17) o julgamento do acusado de matar
Andressa Brito de Souza de Lima, crime
ocorrido na Vila Cajati, na zona rural
de Cascavel, no dia 14 de fevereiro de
2020. O júri será realizado em Cascavel.
Andressa, de 26 anos, foi encontrada seminua, sem vida, dentro da
casa em que morava na Vila Cajati.
O bebê dela, de dez meses, tinha um
ferimento na cabeça e foi vítima de

tentativa de sufocamento, mas foi
salvo pela polícia.
A suspeita é de que a vítima tenha
sido abusada sexualmente antes de ser
morta. O suspeito foi encontrado cinco
dias após o crime. Ele morava na Vila
São João, comunidade próxima do local
do crime, e onde a vítima havia morado
um tempo antes. Contudo, a polícia não
informou se havia algum tipo de envolvimento entre a vítima e o criminoso.

DIVULGAÇÃO

AGENTES cumpriram mandados em três estados
saíram para cumprir 26 mandados
de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão em
três estados: Paraná (Catanduvas
e Cascavel), Santa Catarina (Chapecó) e São Paulo (São Bernardo
do Campo). Dentre os bens apreendidos estão imóveis e carros de luxo.
Em Catanduvas, foram presas 16
pessoas e, em Cascavel, sete. Até o
fechamento desta edição, dois mandados permaneciam em aber to.
A operação foi batizada de Efialtes em alusão ao nome do homem
que traiu sua nação por dinheiro
durante a Batalha das Termópilas,
quando o exército grego enfrentou o
exército persa.

Mulher é morta
dentro de casa

Uma mulher de 39 anos foi baleada
dentro de casa, que fica no fim da Rua
Limoeira, no Loteamento Melissa,
região norte de Cascavel. O crime
aconteceu no fim da tarde dessa terça-feira. A vítima foi identificada como
Claudineia Gomes das Neves Santos.
Informações de populares, não confirmadas pela polícia, davam conta que
ela teria sido agredida pelo ex-marido,
que depois atirou contra ela. A polícia
não deu detalhes sobre o crime.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02
26
01
01
23
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Cascavel recebe o Blumenau
nesta quarta, pela Liga Futsal
O Cascavel Futsal entra em
quadra nesta quarta-feira (16) para
fazer seu jogo de número 7 na Liga
Nacional de Futsal. A par tir das
17h, o time cascavelense enfrenta
o Blumenau, no Ginásio da Neva,
em Cascavel, pela primeira fase da
Liga Nacional 2021.
Os dois clubes se enfrentaram
na semana passada, pela sétima
rodada da competição nacional. Na
ocasião, a Serpente Tricolor levou a
melhor pelo placar de 2 a 1.
Pela LNF, a equipe de Cascavel busca se manter na briga
pela ponta da classificação do
Gr upo B. O time ocupa o primeiro lugar, com 13 pontos em
seis jogos, enquanto o adversário
é o sétimo, com seis pontos em
seis partidas disputadas.
O técnico Cassiano Klein conta
com duas novidades para o confronto. Os atletas Deko e Zequinha
estarão entre os 14 relacionados

ASSESSORIA

EQUIPES se enfrentam pela segunda vez em uma semana
para o duelo. O Pivô Roni é um dos
destaques da equipe nesta edição
da LNF. O atleta é um dos artilheiros da competição, com cinco gols

marcados. Cascavel Futsal e Blumenau terá transmissão ao vivo
pela LNF TV para assinantes (tv.
ligafutsal.com.br).

Cascavelenses são destaque em competição de caratê
Quatro atletas da academia
Dojô Maziero Karate Shotokan, de
Cascavel participaram do Campeonato Nacional de Kata, da Confederação Brasileira de Karate, realizada de maneira virtual nos dias 4
e 5 de junho. O resultado da competição foi divulgado no início desta
semana e trouxe muita alegria aos
atletas cascavelenses pelo alto rendimento que obtiveram no evento.
Por ser vir tual, a competição
consistiu no envio de vídeos dos
atletas com a execução do Kata,
uma sequência de movimentos e
técnicas de ataque e defesa que
exprime a forma de luta utilizada
em cada estilo de arte marcial.
Uma equipe de árbitros realizou

a análise detalhada de aspectos
técnicos e atléticos e atribuiu notas,
sendo considerado vencedor aquele
que obteve a maior pontuação.
Cerca de 1.200 atletas de todo o
Brasil participaram da competição.
Os únicos representantes do Paraná
foram os quatro cascavelenses.
Os destaques ficaram por conta
de Maicon Pimentel da Cruz, 41 anos,
faixa roxa, que ficou campeão na categoria disputada. Filho dele, Gabriel
Pimentel, de 8 anos, faixa verde, ficou
em quarto lugar na categoria.
Os outros cascavelenses que
disputaram ficaram em posições
nobres. Weslei Maziero, 16 anos,
ficou em 15º lugar na categoria disputada, e Volmir Maziero, 51 anos,

ficou em 17º lugar.
O resultado chegou a surpreender
os atletas. De acordo com Volmir
Maziero, dono da academia e atleta,
eles não esperavam um resultado
tão bom quanto esse, visto que os
critérios de avaliação da Confederação Brasileira de Karate são diferentes dos que a academia utiliza.
Volmir ressalta que, mesmo
sendo realizada de forma virtual,
a competição abriu oportunidades
para os atletas par ticiparem de
outros campeonatos nacionais e
até internacionais.
Segundo ele, esse tipo de competição ajuda na motivação dos atletas
a voltarem a treinar nas academias
mesmo em tempos de pandemia.

ESPORTE

CASCAVEL, 16 DE JUNHO DE 2021

15

Na busca por uma vaga de acesso
à Série C do Campeonato Brasileiro de
2022, o Futebol Clube Cascavel segue
se reforçando. A Serpente Aurinegra,
que já anunciou a chegada de Carlos Henrique, Eduardo Echeverría e
Lohan, oficializou nessa terça-feira
(15) a contratação de mais três atletas: os meias Bileu e Juninho e o atacante Vinicius Balotelli.
Aos 32 anos e com passagem por clubes como For taleza,
Athletico, ABC, Sport, Santa Cruz,
Cuiabá, Atlético Goianiense, entre
outros, o meio-campo Bileu estava
no Água Santa, time do interior de
São Paulo, onde disputou a Série
A2 do Campeonato Paulista.
“O clube tem feito um bom trabalho, possui uma excelente estrutura e dentro de campo e também
tem conseguido bons resultados.
Tem um elenco muito for te para
disputar a Série D, e tenho certeza
de que podemos alcançar o objetivo, que é o acesso”, disse Bileu.
Outro contratado é o também meio-campo Juninho. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o jogador
atuou por Red Bull Brasil, Tombense,
Guarani, Joinville e estava no clube
paulista do Primavera. Com 23
anos, o atleta acumula convocações para a Seleção Brasileira de
Base. “A Série D do Brasileiro é
uma competição que se estruturou
muito bem. Todos estão de olho nesse

FOTOS: ASSESSORIA

Em busca da Série C, FCC
contrata mais três atletas
campeonato e o Cascavel tem condições de subir de divisão neste ano.
Temos que assumir essa responsabilidade, arcar com esse peso e acreditar
nesse acesso à Série C”.
Para o setor ofensivo da Serpente
Aurinegra, quem chega é um velho
conhecido do técnico Tcheco: o atacante Vinicius Balotelli de 23 anos,
que trabalhou com o comandante do
Cascavel no ano passado e foi destaque do time do Rio Branco de Paranaguá durante o Paranaense de 2020.
“O clube conta com uma estrutura de trabalho maravilhosa, o que
facilita o trabalho no dia a dia. Eu
também já conheço o professor
Tcheco, isso facilita ainda mais
minha adaptação. Venho com o
desejo de ajudar a equipe a conquistar seus objetivos”.
O presidente do FC Cascavel,
Valdinei Silva, comentou as novas
contratações para a disputa da
competição nacional: “O Balotelli
fez um grande Paranaense no ano
passado, é um atacante de beirada

Adversário será conhecido hoje

Finalmente, o FC Cascavel ficará sabendo contra quem vai disputar as semifinais do Campeonato Paranaense. Athlético e Paraná Clube se enfrentam na
tarde desta quarta-feira, na Arena da Baixada, para definir a vaga. O Athletico
tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, e pode até perder
por um gol para avançar. Apesar da definição que ocorre hoje, ainda não há a
confirmação da data para os confrontos. Caso o Paraná Clube consiga reverter,
as semifinais podem começar na próxima semana. Se o Athletico confirmar a
vaga, o Paranaense poderá ser esticado para agosto, por conta do calendário das
outras competições em que o rubro-negro está inserido.

muito forte e veloz e vai nos ajudar.
Juninho é um meia que foi destaque da Série A3 do Paulistão deste
ano e com passagens pela Seleção
Brasileira de Base. Já o Bileu é um
volante de força, marcação e um
líder nato dentro de campo”.
COMO ESTÁ A SÉRIE D - GRUPO 8
CLASSIFICAÇÃO
1º Caxias
2º Joinville
3º Esportivo
4º Aimoré
5º FC Cascavel
6º Juventus-SC
7º Marcílio Dias
8º Rio Branco-PR

P
4
4
4
3
2
1
1
1

J
2
2
2
2
2
2
2
2

V
1
1
1
1
0
0
0
0

E
1
1
1
0
2
1
1
1

D
0
0
0
1
0
1
1
1

GP
6
4
2
4
4
2
2
1

GC
2
3
1
2
4
3
5
5

SG
4
1
1
2
0
-1
-3
-4

%
66,7
66,7
66,7
50
33,3
16,7
16,7
16,7

RESULTADOS 2ª RODADA
Marcílio Dias 1x1 FC Cascavel
Joinville 1x0 Aimoré
Esportivo 2x1 Juventus
Caxias 5x1 Rio Branco
PRÓXIMOS JOGOS 19 E 20/06
Joinville x Juventus
FC Cascavel x Caxias
Rio Branco x Marcílio Dias
Aimoré x Esportivo

Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Flamengo
recebe o Coritiba no Maracanã, às
21h30, para decidir quem fica com
a vaga na próxima fase da Copa
do Brasil. O rubro-negro saiu com
a vantagem ao vencer por 1 a 0 o
jogo de ida e pode empatar para se
classificar. O Coxa precisa da vitória.
Em caso de empate, a decisão vai
para os pênaltis.
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Inter tenta fechar série negativa
Se no Brasileirão 2020 o
torcedor colorado comemorou
a maior sequência invicta da
equipe, na atual edição, a situação está inversa. Apenas como
mandante, já são quatro jogos
sem vencer na atual temporada.
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE A

			
1º Fortaleza
2º Athletico-PR
3º Flamengo
4º Atlético-GO
5º Atlético-MG
6º Bragantino
7º Fluminense
8º Bahia
9º Palmeiras
10º Corinthians
11º Ceará
12º Santos
13º Internacional
14º Juventude
15º Cuiabá
16º Sport
17º São Paulo
18º Chapecoense
19º Grêmio
20º América-MG

P
9
9
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
2
1
1
1
1
0
0

J
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3

V
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

E
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
0
0

D
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3

GP
8
5
3
3
3
8
3
6
4
2
4
3
4
2
2
2
0
1
2
0

GC
2
0
0
0
2
5
2
4
3
2
5
4
7
5
3
4
3
6
4
4

SG
6
5
3
3
1
3
1
2
1
0
-1
-1
-3
-3
-1
-2
-3
-5
-2
-4

19h
19h
20h30
21h30

4ª RODADA
16/06
São Paulo x
Internacional x
Corinthians x
Juventude x

Chapecoense
Atlético-MG
Bragantino
Palmeiras

16h
16h
19h
19h
19h
Indefinido

17/06
Ceará x
América-MG x
Fluminense x
Sport x
Atlético-GO x
Athletico-PR x

Bahia
Cuiabá
Santos
Grêmio
Fortaleza
Flamengo

%
100
100
100
100
66,7
55,6
55,6
44,4
44,4
44,4
44,4
44,4
44,4
22,2
16,7
11,1
11,1
11,1
0
0

Nesta quarta-feira, às 19h30,
o time enfrenta o Atlético Mineiro
ainda sob o comando do interino
Osmar Loss, para tentar fechar
esta série. Um triunfo sobre o
Atlético-MG serve para apaziguar o ambiente e dar um passo

a mais na recuperação na temporada. O resultado positivo ainda
pode dar respaldo ao trabalho do interino Osmar Loss,
enquanto a diretoria segue em
busca do novo técnico.
Enquanto isso, a diretoria

segue em busca do novo treinador. Depois do nome de Lisca
ganhar força, alguns dirigentes
descartaram a possibilidade.
Ontem, o nome mais cotado era
de Diego Aguirre, que teve passagem pelo São Paulo.

Ministério confirma 52 casos de
covid relacionados à Copa América

Subiu para 52 os casos de
infecção por covid-19 entre
jogadores, integrantes das delegações e prestadores de serviço
envolvidos na Copa América. O
Ministério da Saúde atualizou o
número nessa terça-feira (15).
Até a noite de segunda, eram 41
casos relacionados à competição
disputada no Brasil.
Em comunicado, o Ministério
da Saúde informou que, dos 52
casos confirmados, 33 estão relacionados a jogadores e membros
de delegações e 19 foram detectados em prestadores de serviços

contratados pela Conmebol para
o evento. As funções dos colaboradores e a identidade dos infectados não foram reveladas.
As equipes voltam ao campo
nesta quinta e sexta-feira. O
Brasil enfrenta o Peru, às 21h,
no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. Confira
na tabela os demais confrontos
da segunda rodada.
O Paraguai lidara o Grupo A,
com três pontos, enquanto o Brasil segue na ponta do Grupo B, à
frente da Colômbia pelo saldo de
gols. Ambas têm três pontos.
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