
Suspeito de mandar matar
Melissa é morto em troca
de tiros com a polícia
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Cascavel 
pede ajuda
O avanço da dengue em Cascavel 
fez o Município pedir ajuda ao 
governo do Estado, para que mande 
o fumacê logo, e à comunidade, 
para que limpe os quintais. Houve 
crescimento de 20% em uma 
semana, chegando a 3.610 casos 
confirmados da doença. Além 
de três óbitos já confirmados, 
o Município investiga outras 
três mortes que podem ter sido 
causadas pela dengue.

l Pág. 8 

Decreto libera restaurantes 
de shoppings e mercados 
e reduz o toque recolher
Dois decretos publicados ontem à noite em edição extra do Diário Oficial Eletrônico de 
Cascavel flexibilizam as regras e liberam o funcionamento de restaurantes e praças de 

alimentação de shoppings e mercados, desde que respeitadas as restrições de capacidade 
e normas sanitárias. O toque de recolher ficou mais curto, agora das 23h às 6h. Contudo, 
eventos particulares, festas de formaturas, uso de praças e parques continuam proibidos.

l Pág. 16
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Violência contra crianças e 
adolescentes dispara no
isolamento e cresce 5 vezes
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Céu claro

Hoje tem Desafio Virtual
O Desafio Virtual das Estrelas entrará em sua reta final hoje com a penúltima das cinco 

etapas do campeonato. A competição já teve 53 pilotos que aceleraram em pelo menos uma 
das etapas e tem sido marcada pelo grid recheado de grandes pilotos, com integrantes da 

F-1, F-2, Stock Car, Truck, IMSA, WEC, F-3, F-4, Indy e kart. O campeonato tem a liderança de 
Felipe Drugovich (F-2), que soma 93 pontos e venceu quatro das seis corridas disputadas até 
aqui. Os outros vencedores foram Enzo Fittipaldi (F3) e Edson Coelho (Stock Light). A quarta 

etapa será disputada no circuito decidido em votação do público, entre Donington Park (Inglat-
erra), Montreal (Canadá), Suzuka ou Motegi (Japão).

Turismo Virtual tem novos líderes
O  f e c h a m e n t o  d a 

segunda etapa do Turismo 
Nacional Virtual, em Inter-
lagos, terça-feira, foi mar-
cado pelo domínio dos 
Hyundai HB20, que garan-
tiram sete pódios em 12 pos-
síveis pelas categorias A e 
B do campeonato. Além do 
equilíbrio em cada corrida, a 
etapa definiu alterações na 
liderança do campeonato, 
acirrando a briga pelos prê-
mios oferecidos pela OMP 
Racing e Copa HB20.

Na categoria A, o para-
naense Luiz Brambilla lar-
gou da pole position com o 
seu VW Gol, mas no decor-
rer da prova acabou per-
dendo posições e terminou 
em terceiro. Melhor para o 
gaúcho Renan Oliveira, que 
levou seu VW UP a primeira 
vitória na competição. Dilan 
Esteves, com o Hyundai 
HB20, completou o pódio e 
ainda recebeu o ponto extra 
por ter feito a volta mais 
rápida da prova.

A corrida dois foi muito 
movimentada, dando tra-
balho aos comissários da 
Confederação Brasileira 
de Automobilismo que 
estão passando por treina-
mento dentro da competi-
ção. Com a inversão de dez 
posições no grid, o pelotão 
mais rápido saiu de trás 
em busca de recuperação e 
ocasionou vários toques. No 
final, vitória do GM Ônix do 
brasiliense Gustavo Ribeiro, 
seguido pelo Fiat Argo do 
carioca Jaime Boueri e o 
Hyundai HB20 do curi-
tibano Luciano Lobão. O 
ponto pela volta mais rápida 
ficou com Luiz Brambilla.

RESULTADOS DA 2ª ETAPA/INTERLAGOS
Classe A
Corrida 1
Poss Piloto .................... Carro ........................Tempo
1º) ...Renan Oliveira .......... VW UP ................ 14 voltas em
  ....... ..........................................................27m59s778
2º) ...Dilan Esteves ...........HB20 .........................a 0s649
3º) ...Luiz Brambilla ........... VW Gol G8 ...............a 12s810
4º) ...Luciano Lobão ..........HB20 .......................a 13s963
5º) ...Helio Brandão ...........HB20 .......................a 21s193
Pole position: Luiz Brambilla (VW Gol G8) - 1m59s052
Melhor Volta: Dilan Esteves (Hyundai HB20) - 1m58s867

Corrida 2
1º) ...Gustavo Ribeiro ........GM Ônix .............. 14 voltas em 
....................................................................28m15s151
2º) ... Jaime Boueri ............ Fiat Argo ....................a 6s048
3º) ...Luciano Lobão ..........HB20 .......................a 10s309
4º) ...Carlos Mendes ......... Fiat Argo ..................a 13s506
5º) ...Dilan Esteves ...........HB20 .......................a 14s593
Melhor Volta: Luiz Brambilla (VW Gol G8) - 1m59s288

Classe B
Corrida 1
1º) ...Thalisson Cardoso ....HB20 .................. 14 voltas em 
....................................................................28m00s498
2º) ...Gabriel Bechtold .......HB20 .........................a 1s550
3º) ...Bruno Santos ...........HB20 .........................a 2s519
4º) ...Rodrigo de Souza ......HB20 .......................a 17s588
5º) ... Ingo Ceccagno ..........GM Ônix ...................a 18s418
Pole position: Thalisson Cardoso (Hyundai HB20) - 1m59s273
Melhor Volta: Gabriel Bechtold (Hyundai HB20) - 1m58s982

Corrida 2
1º) ...Gabriel Bechtold .......HB20 .................. 14 voltas em  
......................................................................8m09s746
2º) ...Bruno Santos ...........HB20 .........................a 0s745
3º) ...Vitor Hach ................ Fiat Palio ....................a 5s818
4º) ... Ingo Ceccagno ..........GM Ônix .....................a 9s986
5º) ...Rodrigo de Sousa......HB20 .......................a 10s818
Melhor Volta: Gabriel Bechtold (Hyundai HB20) - 1m59s307

Classificação extraoficial após duas etapas
Classe A
Pos. .Piloto .................... Carro ....................... Pontos
1º) ...Dilan Esteves ...........HB20 ................................. 68
2º) ...Raul Haus ................ VW UP ............................... 60
3º) ...Luiz Brambilla ........... VW Gol G8 ......................... 44
4º) ...Patrick Franck ...........HB20 ................................. 44
5º) ...Luciano Lobão ..........HB20 ................................. 43
6º) ...Rafael Varga ............. Peugeot 208 ...................... 38
7º) ...Renan Oliveira .......... VW UP ............................... 37
8º) ...Gustavo Alves ........... VW Gol G8 ......................... 36
9º) ...Gustavo Ribeiro ........GM Ônix ............................. 33
10º) . Jaime Boueri ............ Fiat Argo ............................ 33

Classe B
1º) ...Gabriel Bechtold .......HB20 ................................. 93
2º) ...Thalisson Cardoso ....HB20 ................................. 81
3º) ...Vitor Hach ................ Fiat Palio ............................ 56
4º) ...Bruno Santos ...........HB20 ................................. 53
5º) ...Rodrigo de Souza ......HB20 ................................. 52
6º) ...Márcio Troes ............ VW Gol G8 ......................... 41
7º) ... Ingo Ceccagno ..........GM Ônix ............................. 39
8º) ...Luiz Senna Júnior ...... VW Gol G8 .........................36
9º) ...Ricardo Gouveia ........ Fiat Argo ............................ 29
10º) .Luciano Troes ........... VW Gol G8 ......................... 29

CLASSE B
O líder do campeonato 

Thalisson Cardoso chegou 
acelerando tudo em Inter-
lagos e garantiu a pole 
position. Na corrida 1, 
Thalisson não foi incomo-
dado, liderando de ponta a 
ponta e levando seu Hyun-
dai HB20 a terceira vitória 
no campeonato. Também 
de HB20, Gabriel Bechtold 
repetiu pela terceira vez a 
segunda colocação em uma 
prova, enquanto Bruno 
Santos conquistou seu 
primeiro pódio.

A corrida 2 teve seis 

inversões no grid. Logo 
na largada, Bruno Santos 
pulou na frente e abriu van-
tagem. Escalando pelotão, 
Bechtold e Thalisson iam 
brigar pela segunda posição 
quanto Thalisson teve pro-
blemas mecânicos e abando-
nou. Caminho aberto para 
uma grande disputa entre 
Gabriel e Bruno, decidida 
na penúltima volta. Gabriel 
Bechtold venceu com seu 
HB20 e voltou a fazer a 
volta mais rápida da prova, 
assumindo a liderança do 
campeonato. O pernambu-
cano Bruno Santos chegou 
em segundo, enquanto Vitor 
Hach, de Fiat Palio, comple-
tou o pódio.

PRÓXIMA ETAPA
A próxima etapa do 

Turismo Nacional Virtual 
será no Autódromo de Goiâ-
nia, em três datas. Amanhã 
correm os pilotos da catego-
ria PRO. No dia 11 será a 
vez da categoria Super, e, no 
dia 18, os pilotos da A e B 
voltam à pista.

A disputa pela liderança foi acirrada na etapa de Interlagos

DIVULGAÇÃO

Nublado com 
pancadas de chuva

Mais de dois meses após o 
primeiro registro e com quase 

8 mil mortes desde então, o 
secretário de vigilância em 

saúde do Ministério da Saúde, 
Wanderson de Oliveira, disse 

que ainda não há informações 
disponíveis para afirmar 
quando, efetivamente, 

ocorrerá o pico dos casos de 
contaminação e mortes pela 

covid-19 no País. 

Viver bem é ter atitude
Todos nós gostaríamos de ter controle sobre a vida. Gostaríamos de 

chegar aos objetivos que planejamos, controlar o que não queremos que 
aconteça, ter o domínio sobre tudo o que acontece. Só que a vida não é 
assim. Não temos controle sobre a vida. Não conseguimos controlar tudo. 
Muitas coisas fogem do nosso controle. Não esperávamos, não planeja-
mos, não sonhamos nem queríamos que acontecesse, mas acontece. É 
a vida com sua dinâmica e possibilidades que fez acontecer. 

E agora, o que fazer? Diante do que acontece sem que queiramos, a 
única situação que resta é aprender a lidar. Saber lidar é uma atitude que 
se aprende. E ela não é pouco importante. 

Muita gente tem dificuldade de lidar com a vida e com aquilo que 
acontece. Não consegue sair dos problemas, mesmo que sejam peque-
nos. Estão sempre desgastados pelo peso das situações de vida que os 
envolvem. Lidar, reeditar o modo de perceber a realidade, contornar os 
interditos tornam a vida mais madura. 

A imaturidade encontra problema em tudo. Se não tem, cria. Quando 
tem, aumenta e se afoga nas águas desses problemas. A imaturidade não 
sabe lidar com aquilo que acontece. 

Por isso, diante daquilo que não esperávamos nem queríamos que acon-
tecesse, a única forma de encontrar portas de saída é aprender a lidar. Lidar 
com o inesperado percebendo que não podemos controlar a vida. Podemos 
ter as rédeas da vida na mão, mas essas rédeas não controlam tudo.

Outro aspecto importante para viver bem a vida é ter atitude. A vida 
precisa de determinação. Precisamos alimentar nossos sonhos e nossa 
vontade de chegar, de vencer, de deixar nosso legado. Só chegamos ao 
pódio de nossas conquistas com determinação, com decisão e empenho. 

A vida é tarefa minha. Não posso terceirizar meus sonhos nem esperar 
pelos outros aquilo que precisa ser feito por mim. Ter atitude é dizer para 
si mesmo que a vida é minha e eu a farei brilhar. Não posso ser vítima 
dos acontecimentos, nem de meus fracassos e muito menos das minhas 
emoções negativas. Nem posso ser vítima daquilo que outros fizeram nem 
do ambiente onde cresci. 

Tudo me influencia, é verdade. Mas agora eu já posso decidir. Eu digo 
a mim mesmo que vou fazer as coisas darem certo. Não devo esperar 
pelos outros. Eu preciso ser autor da minha história. 

O mundo de hoje quer exatamente pessoas capazes de serem autores 
de sua própria história. E isso não é conquistar muito ou ser rico. É fazer aquilo 
que me cabe, desempenhar minha missão, ter atitude, garantindo qualidade 
de vida: psíquica e emocional, porque a felicidade depende disso.

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br
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 “Ainda não dá pra dizer 
quando chegaria o pico da 

crise. O isolamento social reduz 
a curva de casos. Ainda não 

sabemos em que data exata isso 
ocorrerá. O que posso dizer 
é que será entre maio, junho 
e julho, não tenho dúvida”.
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 Com voto de desempate 
do presidente da Câmara de 
Cascavel, Alécio Espínola, 
os vereadores não votaram 
o Projeto de Lei 21/2020, 
que estabelece a possibili-
dade de agendamento de 
consultas nas UBS (Unidades 
Básicas de Saúde) e nas USF 
(Unidade de Saúde da Famí-
lia) por telefone, pelo site da 
prefeitura e ainda por apli-
cativo de celular. O projeto 
seria submetido ontem à 
segunda votação. Contudo, 
foi para a gaveta, onde 
ficará por 12 sessões.

A matéria, de autoria dos 
vereadores Fernando Hallberg 
(PDT) e Bocasanta (Patriotas), 
foi aprovada na segunda-feira 
(4) por unanimidade, porém 
ontem os parlamentares 
resolveram adiar a decisão 
final. Com isso, o projeto volta 
à pauta em junho.

Atua lmente ,  a  Le i 
6.264, de 2013, já garante 
o agendamento telefônico 
de consultas médicas para 
pacientes idosos e/ou com 
deficiência, previamente 
cadastrado nas unidades 
básicas de saúde. 

Na época, a lei foi pro-
posta por Bocasanta e 

Pedro Martendal. 
Além de ampliar o grupo 

de pessoas que podem ser 
beneficiadas pelo agenda-
mento de casa, os verea-
dores estabeleceram na lei 
atual que sejam contempla-
das também as consultas 
nas unidades de saúde da 
família, já que a lei antiga 
previa apenas as UBSs.

A principal crítica dos 
autores é sobre as constan-
tes filas que se formam ainda 
de madrugada nos postos de 
saúde, um problema antigo 
que parece sem solução, 
além de ser cruel com quem 
fica exposto ao frio, à chuva 
e até a marginais.

E, apesar de madruga-
rem na fila, nem sempre 
conseguem a famigerada 
ficha, tendo que voltar no 
dia seguinte.

O modelo já foi implan-
tado em outros municípios 
como São Paulo, Ribeirão 
Preto, Vitória, Curitiba e 
Barueri, por exemplo, e per-
mitiu, inclusive, a diminui-
ção das faltas registradas, 
uma vez que o paciente é 
lembrado com antecedência 
da consulta e pode avisar 
se vai precisar cancelar.

Tranquilo II
A tranquilidade de Lee se deve 
ao fato, segundo ele mesmo, de 
que o estatuto do PSL, em seu 
artigo 99, dá prioridade para 
quem tem cargo eletivo, o que 
significa que o deputado teria 
vantagem nas convenções 
que devem ocorre entre 
julho e agosto. A pergunta é: 
quem vai conseguir segurar o 
Deputado Samurai?

Expectativa
Enquanto isso os políticos 
cascavelenses (assim como 
todos os brasileiros) estão em 
compasso de espera quando o 
assunto é eleição. Os partidos 
aguardam uma posição oficial 
do TSE quanto ao cada dia 
mais provável adiamento das 
eleições municipais. Prevista 
na Constituição, a data do 
pleito só pode ser alterada 
pelo Congresso Nacional. O 
TSE deve decidir até junho. 
Até lá, o movimento segue nos 
bastidores.

Para o esporte não
A Secretaria de Esportes de 
Cascavel rechaçou o pedido 
dos vereadores Serginho 
Ribeiro (PDT), Carlinhos Oliveira 
(PSC) e Pedro Sampaio (PSC), 
integrantes da Comissão de 
Educação e Esporte, para 
que fosse revista a decisão 
de suspender o repasse de 
recursos ao esporte de base 
do Município. Eles agora 

querem reunião com o prefeito 
Leonaldo Paranhos para discutir 
a situação que prejudica 
entidades, técnicos, dirigentes 
e os próprios atletas.

Pagando conta
A Secretaria de Finanças 
liberou o pagamento de R$ 5,2 
milhões para fornecedores do 
Município de Cascavel. Isso foi 
possível, segundo o prefeito 
Leonaldo Paranhos, porque boa 
parte da população pagou o 
IPTU em dia.

Adiado
Por falar em IPTU... o prefeito 
Paranhos deu mais tempo 
para os contribuintes pagarem 
os impostos municipais 
com desconto de 10%. O 
vencimento agora é 29 de 
maio. Contudo, ele agradeceu 
aos 65% que pagaram até 
30 de abril, “homenageando 
Cascavel”, considerou ele.

Marmitex 
no popular
Se depender da vontade do 
vereador Pedro Sampaio 
(PSC), o Restaurante 
Popular poderia reabrir. 
Ele protocolou indicação 
solicitando que a prefeitura 
estude a viabilidade de 
o restaurante fornecer 
marmitas à população. O local 
está fechado desde 
20 de março. 

Com voto minerva,
agendamento de consultas
por telefone fica na gaveta
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COM EMPATE, voto do presidente da Câmara foi decisivo para adiar votação

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Tranquilo
O deputado estadual Coronel Lee (PSL) parece não estar muito 

preocupado com qualquer ameaça contra sua pré-candidatura à 
Prefeitura de Cascavel. Isso porque, mesmo com a possibilidade de 
perder o PSL, que apoiaria outro candidato, ele se diz “respaldado”.

Relatório diário
Depois de receber denúncias de que pacientes ortopédicos 
permanecem por dias nas UPAs aguardando transferência 
para hospital, o vereador Roberto Parra (MDB) protocolou 

requerimento solicitando ao Consamu que encaminhe 
diariamente à Comissão de Saúde da Câmara relatório 

informando o número de pacientes ortopédicos que aguardam 
mais de 24 horas para transferência ao HU. Vale lembrar que a 

Prefeitura de Cascavel posta diariamente, no site oficial, relatório 
das três UPAs, no qual já informa quantos dias o paciente está 

internado e há quantos dias aguarda por leito hospitalar. 
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 Até essa terça-feira 
(5), Cascavel havia con-
firmado 87 pessoas 
infectadas pelo novo 
coronavírus. O número 
deixa o Município com 
a segunda maior inci-
dência de covid-19 no 
Estado, atrás apenas 
de Curitiba. 

Com população de 
328.454 habitantes, 
a incidência em Casca-
vel é de 264,8 casos 
por 1 milhão de habi-
tantes. Na capital, o 
índice é de 336,7. 
C idades  ma io res , 
como Maringá e Lon-
drina, têm coeficiente de 101 e 
108, respectivamente.

Contudo, apesar disso, o avanço 
da doença desacelerou nas últimas 
semanas, o que pode significar o 
sucesso das medidas de conten-
ção adotadas pelo Município.

Covid: 2ª em incidência no PR, 
Cascavel desacelera avanço

Cascavel tem quatro mor tes 
confirmadas pela doença. Lon-
drina registra 13 óbitos, e Curi-
tiba tem 26 mortes.

NÚMEROS NO ESTADO 
No Paraná, já testaram positivo 

Faixa etária 
Em Cascavel, 

a maior incidên-
cia de casos 
confirmados é de 
pacientes jovens. 
Os pacientes com 
idade de 40 a 49 
anos representam 
23% do total. Na 
sequência estão 
pacientes de 30 a 
39 anos (19,54%) 
e de 20 a 29 
anos, que repre-
sentam 18,4% 
dos infectados. 

para a covid-19 o total de 1.588 
pessoas, das quais 99 morreram, 
e outras 1.070 estão recuperadas 
e liberadas do isolamento. A média 
de idade dos infectados é de 45,4 
anos, já a média de idade dos óbi-
tos é de 67,4 anos. 
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 As reuniões semanais com gru-
pos da terceira idade promovidas 
pelo programa Felicidade do Idoso, 
da Secretaria de Assistência Social 
de Cascavel, estão suspensas por 
conta da pandemia de covid-19, 
sem previsão de retorno. 

Nesta semana, no entanto, o 
programa decidiu realizar a primeira 
reunião on-line da melhor idade.

De acordo com Emílio Fernando 

Martini, coordenador do programa, 
a reunião ocorrerá nesta sexta-feira 
(8), às 14h. “Temos que começar a 
estimular eles nessa prática porque 
não há previsão do retomarmos das 
reuniões presenciais”, explica.

Nessa primeira reunião, além 
dos líderes de grupos, podem 
participar todos os idosos de Cas-
cavel que tenham acesso à inter-
net, mesmo que não par ticipem 

de grupos de idosos.

COMO PARTICIPAR
A reunião será feita pelo Zoom, 

aplicativo que é baixado no celular 
ou no computador. Quem ainda não 
sabe como participar nem tem o link 
de acesso, deve ligar para os telefo-
nes (45) 99158-2343 e (45) 3392-
6385, e participar do grupo de whats 
FELICIDADE DO IDOSO VIRTUAL. 

 2019
 2020

Cuidado! Síndrome Respiratória
Aguda Grave está atacando

 O relatório semanal do sistema 
InfoGripe da FioCruz (Fundação 
Oswaldo Cruz), relativo à semana 
epidemiológica 17 (19 a 25 de 
abril), destaca uma tendência de 
aceleração no crescimento das 
internações por Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG).

A SRAG é caracterizada por 
internações por sintomas como 
tosse, febre e dificuldade res-
piratória, saturação abaixo de 
95%, por qualquer vírus, inclu-
sive pela covid-19. 

Todas as regiões do País 
seguem na zona de risco e com 
atividade semanal muito alta para 
SRAG, com predominância de 
77,5% do novo coronavírus entre 
os casos que já tiveram um resul-
tado laboratorial positivo.

Em Cascavel, de acordo com a 
Secretaria de Saúde, as Síndromes 
Gripais (SG) e as Síndromes Respi-
ratórias Agudas Graves (SRAG) são 
monitoradas nas unidades sentine-
las da gripe (UPAs e hospitais). 

Dados preliminares do SVIEP 
GRIPE trazem um aumento de 
SRAG na semana 17 (de 19 a 25 
de abril) no Município, na compa-
ração com o mesmo período de 
2019: de 13 para 19 casos de 
internamento. 

Quanto à tipologia viral, ainda 
não é possível confirmar qual o 
vírus, uma vez que os exames 
estão em processamento.

PREVENÇÃO
A Secretaria de Saúde de Cas-

cavel destaca a importância dos 
pacientes com doenças pré-exis-
tentes e seus familiares de conti-
nuarem cumprindo as medidas de 
isolamento social, pois, além de 
prevenir covid-19, previne outras 

doenças infecciosas.

ISOLAMENTO SOCIAL
De acordo com o boletim infor-

mativo da Secretaria de Saúde, o 
isolamento social foi aderido por 
54% da população na semana do 
dia 22 a 28 de março. No entanto, 
durante o mês de abril, a adesão 
ao isolamento caiu para 41%.

Agora, a porcentagem se man-
tém em 42% desde o início deste 
mês no Município.

Número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave-SRAG hospitalizados nas UPAs 
e hospitais do Município, segundo Semana Epidemiológica do início dos sintomas, de 

residentes em Cascavel, nos anos de 2019 e 2020 (até 02/05/20)

Felicidade do Idoso realizará reunião on-line da melhor idade
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Impacto positivo
Para a presidente da Associação de Moradores do São Cristóvão II, Zilaide 

Thomazini, a obra, que é muito necessária, vai impactar positivamente na vida 
quem usa a Avenida Piquiri: “É uma obra tão esperada que trará mais qualidade 

de vida à região norte. Estamos muito contentes”.
Empresário na região, Maurício Deuner atua no Núcleo Industrial Jaborá e conta 

que a Avenida Piquiri tem sido um gargalo, mas que, com a obra, isso logo vai 
mudar. “É uma conquista importante para a região que a prefeitura está nos 

dando. Serão muitas melhorias para agilizar o fluxo. É um grande avanço para os 
empresários, especialmente na questão logística”.

A revitalização é um grande avanço nas solicitações dos moradores do Bairro 
Brazmadeira. “Essa estrutura é muito importante para nós, moradores, e, prin-
cipalmente, para o comércio. Vai fazer com que o Brazmadeira seja um bairro 

mais visado, assim como outros bairros de Cascavel já são. Estamos no caminho 
certo”, afirma Vinícius Vieira.

A Avenida Piquiri, uma das mais 
importantes vias da região norte 
do Município, que ligam os bairros 
ao Centro passando pela PRT-467, 
será revitalizada.

Atendendo a reivindicações da 
comunidade, o prefeito de Casca-
vel, Leonaldo Paranhos, assinou 
a autorização para as obras, que 
fazem parte do projeto Cascavel 
Avança, Não Para! 

A autorização corresponde à 
primeira fase da obra, que com-
preende uma extensão de 1,2 
quilômetro - iniciará na Avenida 
Barão de Rio Branco e seguirá 
até a Paróquia Santo Inácio de 
Loyola. O investimento nessa fase 
é de R$ 3,2 milhões. 

Posteriormente, o foco será a 
revitalização da via numa exten-
são de 2,8 quilômetros, até o 

Avenida Piquiri será revitalizada

Condomínio Pantanal. 
Dentre as melhorias estão 

asfalto, calçadas em paver, pai-
sagismo e abrigos de ônibus 
com acessibilidade.

“A Avenida Piquiri tem um fluxo 
intenso, com muitos veículos, 

ciclistas e pedestres trafegando. 
Nós não improvisamos um projeto, 
ao contrário, fizemos um grande 
projeto de mobilidade urbana por-
que é o que a via representa. Será 
uma grande obra”, disse o prefeito 
Leonaldo Paranhos.

COM intenso movimento, a via é alvo constante de reclamação de moradores

REPRODUÇÃO RPC

A OBRA será feita em duas fases

S
E
C

O
M
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Dengue cresce mais 20% e Cascavel
pede fumacê e ajuda da comunidade

Você, cascavelense, já limpou 
seu quintal? Verificou se há criadou-
ros do mosquito Aedes aegypti em 
sua casa? A mobilização da comuni-
dade é fundamental para que Cas-
cavel consiga vencer a guerra con-
tra a dengue, que continua fazendo 
vítimas no Município. Na última 
semana, houve crescimento de 
20% dos casos, chegando a 3.610 
casos confirmados da doença. “É 
um número alcançado pela primeira 
vez em Cascavel. Não é um número 
para ser comemorado. E, sim, para 
repensar nossas atitudes como cida-
dãos”, alerta a diretora da Vigilância 
em Saúde, Beatriz Tambosi.

Além disso, os casos podem 
aumentar mais, uma vez que há 
1.898 exames à espera de resul-
tado. Outros 1.889 casos foram 
descartados. Ao todo, são mais de 
7 mil notificações no Município.

APOIO DE TODOS
Diante do cenário epidêmico, a 

diretora de Vigilância em Saúde, Bea-
triz Tambosi, reforça que a dengue só 
será superada se houver a mobiliza-
ção de todos os cascavelenses: “A 
preocupação é grande, tanto pelos 
números de casos positivos, como de 
óbitos. São números nunca registra-
dos no Município, desde que a dengue 
começou a ser monitorada em Casca-
vel na década de 90, então, mais uma 
vez, nós nos preocupamos e pedimos 
o apoio à população. Além de todo o 
trabalho dos agentes de Endemias, 
de orientação e inspeção, pedimos 
que cada morador faça sua parte. 
Infelizmente, são três pessoas que 
morreram, três famílias que perderam 
uma pessoa querida por causa de um 
mosquito. E eliminar esse mosquito 
depende de cada um de nós”.

O governo municipal tem realizado 
ações com agentes de Endemias e 

Mortes
A dengue mata! Em Cascavel, já são três óbitos confirmados pela doença. As 

vítimas foram um jovem de 21 anos, uma senhora de 60 anos e um homem de 
81 anos. E a Vigilância Epidemiológica investiga mais três mortes de pacientes 

que tinham sinais alarme de dengue e também comorbidades.
E há ainda outras três em investigação. No dia 2 de maio, uma mulher de 66 
anos morreu num hospital privado credenciado ao SUS. Ela era moradora do 
Cancelli. No dia 28 de abril, outra mulher de 66 anos faleceu num hospital da 

rede privada. Ela era moradora do Jardim Colmeia. E, no dia 29 de abril, ocorreu 
o falecimento de um homem de 65 anos na UPA Tancredo. Ele era morador do 

Bairro Universitário. Todos os casos aguardam resposta dos exames encaminha-
dos para o Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná), em Curitiba.

CALL CENTER 
Sintomas 
de dengue
Os sintomas da dengue são: 
dor de cabeça, dor atrás dos 
olhos, dor nas articulações, 
febre, manchas e coceira na 
pele, náuseas e dor abdo-
minal. Tem esses sintomas? 
Ligue para o Call Center 
3096-9090 e digite a opção 
3. O ramal é destinado para 
orientações em relação aos 
sintomas da dengue. Os 
casos são notificados e, se 
necessário, encaminhados 
a uma unidade de saúde. 
Em situações mais graves, 
os cascavelenses podem ir 
direto a uma UPA (Unidade de 
Pronto-Atendimento).

também mobilizações com as partici-
pações de outras secretarias, como 
Meio Ambiente, Finanças e também 
o Território Cidadão.

Os bairros mais afetados são 
Interlagos, Brazmadeira, Cascavel 
Velho e Brasília, respectivamente, 
com 499 casos, 345, 199 e 189 
registros da doença.

FUMACÊ
Por conta da situação, o Município 

fez nova solicitação de fumacê para a 
10ª Regional de Saúde. O pedido será 
encaminhado para a Secretaria Esta-
dual de Saúde. O equipamento, que 
dissemina o inseticida por meio de um 
veículo, foi solicitado para 28 localida-
des de Cascavel. O objetivo é usá-lo nas 
regiões norte, sul e oeste da cidade, as 
mais infestadas pela dengue.

CONTRA-ATAQUE é a limpeza total dos quintais para eliminar todos os focos do mosquito transmissor

SECOM
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A gente sabe o quanto você batalhou
para conquistar seu dinheiro.
As noites trabalhando.
Os empréstimos para reinvestir.
As horas a menos com a família.
Venha conversar sobre investimentos
com quem tem mais de 116 anos de
experiência e a confiança de
4 milhões de pessoas.

SAC: 0800 724 7220
Deficientes Auditivos
ou de Fala: 0800 724 0525
Ouvidoria: 0800 646 2519

sicredi.com.br

PORTFÓLIO
COMPLETO DE

INVESTIMENTOS

SICREDI. 116 ANOS FAZENDO JUNTOS.
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Está difícil a vida? Busque a
consulta psicológica gratuita

Não bastassem os problemas 
corriqueiros da vida, a pandemia 
de covid-19 trouxe muitos transtor-
nos, especialmente emocionais. 
Ansiedade, depressão, solidão são 
alguns dos sintomas que acome-
tem milhares de pessoas e que se 
agravam com o isolamento social e 
a queda do nível econômico.

Quem precisa de apoio e suporte 
emocional e psicológico já tem 
uma ferramenta on-line e gratuita. 
O serviço é fruto de uma parceria 
do governo do Estado com o CRP 
(Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná) e já conta com 30 profissio-
nais qualificados para o acolhimento, 
além de outros 150 que estão sendo 
capacitados para prestar o atendi-
mento on-line voluntariamente.

O serviço é gratuito e pode ser 
acessado de qualquer localidade para-
naense, por meio do aplicativo Tele-
medicina Paraná, disponível para os 
sistemas Android e iOS de celular.

O atendimento com psicólogos 
também deverá ser estendido para 
profissionais da saúde e da segurança 
pública que estão na linha de frente de 

COMO FUNCIONA 
Pelo aplicativo de Telemedicina, o usuário passa por uma triagem feita por 

inteligência artificial. Caso haja a identificação de sintomas relacionados à covid-
19, ele é direcionado para uma conversa com estudantes dos últimos períodos 

dos cursos de enfermagem e medicina, bolsistas do programa. Eles tiram dúvidas 
e, dependendo do quadro apresentado, encaminham a pessoa para uma consulta 

on-line com médicos voluntários.
Um novo protocolo foi incluído no teleatendimento para oferecer o encami-

nhamento a um psicólogo. O bolsista pergunta ao paciente se há interesse na 
consulta ou pode também identificar, durante essa interação, se há a necessidade 

de atendimento nessa área. Após algumas perguntas sobre a sintomatologia, o 
paciente é então encaminhado para a conversa com o profissional.  

“O paciente é atendido em uma modalidade chamada de serviço emergencial, em 
que é feito um acolhimento, uma escuta ativa, para ouvir suas angústias e investigar 

o que vem em sua mente, para então prestar orientações sobre como lidar com a 
situação pela qual ele passa”, explica a psicóloga e professora Jeanine Rolim, uma das 

idealizadoras do projeto, ao lado da também psicóloga Carolina Simeão.

combate ao novo coronavírus.
“Toda a situação que envolve 

a pandemia da covid-19, com o 
isolamento social e a possibili-
dade de perdas financeiras e de 
entes queridos, acaba atingindo 
a saúde mental da população”, 
afirma o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior. “O governo é sen-
sível a essa realidade e dispõe de 
tudo que está ao seu alcance para 

CONSULTA 
A consulta leva de 30 e 50 minutos, 
e todo o procedimento segue as 
diretrizes profissionais e éticas. 
“Esse protocolo ajuda o paciente a 
acolher o seu sentimento e a acal-
mar a si mesmo”, diz Jeanine. 
Segundo ela, é coerente que as pes-
soas sintam medo nessa situação, 
fiquem aflitos, pois é uma gama de 
preocupações que alteram os senti-
mentos. “Há muito medo de contrair 
a doença, de deixar uma pessoa 
querida desassistida e mesmo de 
perder seus meios de sobrevivência, 
além da desesperança com o futuro 
incerto”, lista.

 Para acessar o serviço gratuito basta 
instalar no celular o aplicativo TELE-

MEDICINA PARANÁ, disponível para os 
sistemas Android e iOS.

minimizar os impactos da pande-
mia no Paraná. A plataforma de 
telemedicina se mostrou uma fer-
ramenta muito útil nesse sentido”. 

ACESSAR
COMO

AENOTÍCIAS
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A terceira etapa da Campanha de 
Vacinação Contra a Gripe começará 
na segunda-feira (11) em Cascavel. 
No total, serão 37 pontos de imuni-
zação no Município, incluindo nove 
no interior, sendo todos em unida-
des de saúde (confira na tabela). O 
atendimento será das 8h às 16h45.

Vale destacar que o Dia D da 
Campanha, que seria realizado neste 
sábado (9), foi cancelado pelo Minis-
tério da Saúde em todo o Brasil.

Cascavel recebeu mais uma 
remessa de 36 mil doses de vacina 
do governo federal. Essa terceira 
etapa será dividida em duas eta-
pas, uma vez que a campanha con-
tra influenza foi ampliada até junho. 
Assim, de 11 a 17 de maio serão 
vacinadas as crianças de 6 meses 
a menores de 6 anos, portadores 
de deficiência, gestantes em qual-
quer fase de gravidez e puérperas 
com até 45 dias após o parto.

2ª fase da vacinação
Até esta sexta-feira (8) estão sendo 
finalizados os atendimentos ao 
público da segunda etapa de vacina-
ção no Quiosque da Avenida Brasil, 
no Calçadão, das 8h às 16h45.
Nessa fase da campanha, o público-
-alvo é formado por doentes crôni-
cos, portadores de condições clínicas 
especiais, sistema prisional, profissio-
nais das forças de segurança e salva-
mento, portuários, caminhoneiros, 
motoristas e cobradores do transporte 
coletivo e jovens de 12 a 21 anos sob 
medidas socioeducativas. As crianças 
com mais de seis meses que possuam 
alguma doença crônica também foram 
somadas esse grupo.
A orientação do governo municipal é que 
os cascavelenses respeitem as medidas 
sanitárias por conta do combate ao novo 
coronavírus (covid-19), que incluem o 
distanciamento nas filas e também o uso 
obrigatório de máscaras.

 

Com 37 pontos, 3ª etapa da
vacinação começa segunda

Já de 18 de maio até 5 de junho 
o foco será a imunização de adultos 
de 55 a 59 anos de idade e profes-
sores das redes pública e privada 
de Cascavel. Para esses públicos, 
será necessário apresentar um 
documento para provar a idade e os 
educadores devem apresentar algum 
documento que comprove vínculo 
com instituição de ensino.

A vacinação será apenas nas 
unidades de saúde. “As unidades 
destinadas para o atendimento à 
covid e à dengue não farão a apli-
cação de vacinas em Cascavel. 
Além disso, as unidades que serão 
pontos de imunização somente 
atenderão para a vacinação de 
influenza”, destaca a coordena-
dora do PMI (Programa Municipal 
de Imunização), Cristina Carnaval. 
(Confira a tabela abaixo).

Vale reforçar que todos os gru-
pos prioritários poderão se vacinar 

na última etapa da vacinação, isso 
inclui as pessoas que atendem aos 
perfis tanto da primeira etapa da 
campanha - profissionais da saúde 
e idosos acima de 60 anos - como 
da segunda etapa de vacinação.
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Feminicídio
Homicídios
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Mortes no trânsito
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Crimes 
Alberto é apontado como suspeito de 
ser o mentor da execução da psicó-
loga Melissa Almeida, que morava em 
Cascavel e atuava na Penitenciária 
Federal de Catanduvas. Ela foi morta 
no dia 25 de maio de 2017, quando 
chegava em casa com o marido e o 
filho de dez meses.  Na emboscada, 
Melissa morreu na hora e o marido, 
um policial, ficou ferido. 
Alberto também é suspeito de ter 
participado do assassinato do agente 
penitenciário Ivan Lima dos Santos, 
em Quatro Barras, também na Região 
Metropolitana de Curitiba, em 2013. 
Além dessas suspeitas, Betão tinha 
passagens por homicídio, roubo, 
furto, porte ilegal de arma, uso de 
documento falso, além de suspeitas 
por roubos de cargas e explosão de 
caixas eletrônicos.

 Dados da Cettrans mostram 
que nos quatro primeiros meses de 
2020 o número de mortes no trân-
sito de Cascavel aumentou 60% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado. Foram oito mor-
tes contra cinco em 2019. Mas 
a estatística que mais chama a 
atenção é que, dessas oito víti-
mas, seis foram motociclistas, 
o que representa aumento de 
600%, uma vez que no primeiro 
quadrimestre do ano passado não 
havia sido registrada morte. 

Para a coordenadora de Edu-
cação de Trânsito da Cettrans, 
Luciane Moura, o número mortes 
está relacionado à maior circu-
lação por conta das medidas de 
isolamento social, uma vez que 
três mor tes foram registradas 
em abril. “Acreditamos que houve 
mais circulação devido ao delivery 
- que registrou aumento por conta 
das medidas de isolamento social. 

Esses são muito vulneráveis, 
visto que não têm a carcaça de 
proteção. Mas não propriamente 
são os causadores de acidentes 
e óbitos”, afirmou Luciane.

MENOS ACIDENTES 
Já o número de acidentes (957 

no quadrimestre) é 3,14% menor 
que o ano anterior, quando houve 
988 ocorrências. 

A coordenadora enfatiza que, 
com as medidas de prevenção ao 
coronavírus, que reduziram dras-
ticamente a circulação de veícu-
los, não deveria haver registros. 
“Não era pra estar acontecendo 
nenhum acidente. Reduziu o 
número de veículos, de pessoas 
circulando, e ainda acidentes 
ocorrendo. As pessoas veem 
as vias sem movimento e aca-
bavam abusando e cometendo 
imprudências, que, inclusive, é 
o fator principal dos acidentes, 

e, dentro da imprudência, estão 
presentes a velocidade e o uso do 
álcool com a direção. Outro cau-
sador de acidentes é o celular. 
Durante o acidente ou óbito não 
é possível constatar se o celular 
estava sendo usado, mas temos 
claro isso observando o dia a dia 
e também pelo número de infra-
ções cometidas de motoristas 
utilizando o aparelho enquanto 
dirigem. O problema é que as pes-
soas acham que o acidente não 
vai acontecer com elas e abusam 
no trânsito. Avançam preferencial, 
semáforo, bebem e dirigem, usam 
celular, não usam cinto e acabam 
perdendo seu bem mais precioso: 
a vida”, lamenta Luciane. 

Ela afirma que ações educati-
vas são realizadas o ano todo e 
que a Campanha Maio Amarelo 
Digital deve trazer mais conscien-
tização aos motoristas. Sobre esse 
assunto, leia mais na página 13. 

Mortes de motociclistas 
crescem 600% em Cascavel

 Alberto Raimundo, conhecido 
como Betão, apontado como um 
dos líderes da facção criminosa 
PCC (Primeiro Comando da Capital) 
no Paraná, morreu durante troca de 
tiros com a polícia em Araucária, 
na Região Metropolitana de Curi-
tiba, na manhã de ontem. 

O paradeiro de Alber to foi 

descoberto pela inteligência da 
Polícia Militar, que enviou policiais 
do Bope (Batalhão de Operações 
Policiais Especiais) até a casa 
onde ele estava escondido. Con-
forme os agentes, ao chegarem à  
casa, foram recebidos com dispa-
ros de arma de fogo e revidaram. 

Atingido, Raimundo chegou a 
ser socorrido pelo Siate, mas mor-
reu no local. 

Vizinhos relataram que ele e a 
esposa haviam se mudado havia 
pouco tempo para o local. Na casa 
foi encontrado um veículo roubado, 
que era usado pelo bandido.

Morto em confronto suspeito de ser 
mentor da execução da psicóloga
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 Construído em relações de con-
tato social, o Maio Amarelo tem o 
desafio de conscientizar a comuni-
dade de um jeito diferente este ano, 
que, devido à pandemia do novo 
coronavírus, teve as ações presen-
ciais transferidas para setembro, 
com a Semana Nacional do Trânsito.

Em todo o Brasil, a coordenação 
do Movimento Maio Amarelo, realizado 
pela equipe do Observatório Nacional 
de Segurança Viária, decidiu, em con-
junto com o Denatran (Departamento 
Nacional de Trânsito), promover um 
movimento totalmente digital.

Em Cascavel, a Cettrans/Transi-
tar e os demais órgãos que integram 
o Cotrans/PVT estão alinhados com 
o movimento nacional na divulgação 
segura da campanha, com peças 
voltadas à conscientização pelas 
redes sociais e aplicativos, canais 
que também serão utilizados para 

n Reportagem: Fábio Donegá

O isolamento social, a suspen-
são do trabalho informal e até o 
aumento do desemprego têm 
feito as pessoas passarem mais 
tempo em casa, aumentado a 
violência doméstica e dificultando 
que as vítimas peçam socorro.

Um dos exemplos é a violência 
contra crianças e adolescentes. 
Em Cascavel, o número de ocor-
rências já é cinco vezes maior que 
no passado. De 1º de janeiro a 1º 
de maio de 2019, foram feitos 34 
registros, contra 153 neste ano. 

Em comum estão as ocorrên-
cias de convivência familiar no 
topo das situações atendidas nos 
dois períodos dos anos compa-
rados. Essas ocorrências, dentre 
outras, violam o grupo de diretos 

 As ocorrências
Dos 153 registros de violência 
contra crianças e adolescentes 
nos quatro primeiros meses de 

2020, as ocorrências de convivên-
cia familiar (conforme já citado) 
somaram 69 atendimentos. Em 
seguida estão as violações dos 

direitos relacionados a educação, 
cultura e lazer, com 46. Em ter-
ceiro estão as ocorrências sobre 

violação de direitos de liberdade, 
respeito e dignidade (19 ocorrên-
cias) - como assédio sexual, estu-
pro e aliciamento -, seguidas de 

ações por direto à vida e à saúde 
(15) e direito à profissionalização 

e à proteção no trabalho (5).

Violência contra crianças e 
adolescentes cresce 5 vezes

de convivência familiar e comuni-
tária, como abandono familiar, não 
recebimento de pensão alimentícia, 
impedimento de contato com os 
pais ou outros familiares e falta 
ou precariedade da moradia. Foram 
14 ocorrências desse tipo no ano 
passado e 69 neste ano.

Do total de registros em 2020, o 
salto das ocorrências ocorreu justa-
mente no início das restrições de cir-
culação de pessoas na cidade, com 
os decretos que fecharam o comér-
cio e suspenderam as aulas. Com 
as pessoas em casa, em março, 
houve 92 atendimentos, contra 30 
em fevereiro e 26 em janeiro. Já em 
abril, com os conselhos tutelares 
fechados, o número caiu para 19, 
silenciando as vítimas.

Estatísticas
Nesses primeiros quatro meses do ano, Cascavel contabiliza 16 óbitos no 

perímetro urbano. O número é considerado alto. No ano passado, no mesmo 
período, haviam sido registradas 17 mortes. “Esperávamos uma redução, prin-
cipalmente devido à pandemia, o que não ocorreu; temos uma situação muito 

grave em relação principalmente aos motociclistas, pois já são oito óbitos, 
sendo seis somente no perímetro urbano”, enfatiza o major Amarildo.

“O que se vê são condutores aumentando a velocidade nas vias por conta da 
redução de veículos, mas precisamos lembrar que cada acidentado ocupa um 
leito hospitalar que poderia estar sendo usado para outras emergências, como 

as da covid-19”, reforça.

 

Neste ano,  Maio Amarelo  será Digital
compartilhar depoimentos de espe-
cialistas em trânsito, profissionais 
que atuam no atendimento a víti-
mas de acidentes e, ainda, da 
comunidade em geral, que pode 
par ticipar enviando ou comparti-
lhando vídeos e imagens de boas 
atitudes diárias que resultam no 
que o tema da campanha remete, 
que é a prevenção: Perceba o 
Risco. Proteja a Vida!, visando a 
um trânsito mais humanizado.

 “A cada semana um enfo-
que ganhará o debate”, explica o 
major Amarildo, do 4º Grupamento 
de Bombeiros, que coordena em 
Cascavel o Cotrans/PVT. “Esta-
mos abrindo a semana com alerta 
para as estatísticas de mortes no 
trânsito, que continuam elevadas. 
Não são apenas números; por trás 
de cada número existem famílias, 
pessoas e muito sofrimento que 
poderia ser evitado”, frisa o major. 
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 As influências da Lua estão além dos encan-
tamentos, elas influenciam as marés, a safra, 
as festividades e muito mais.  A Lua Cheia desta 
quinta-feira (7) será mais especial ainda. 

A Lua Cheia deste ano também é o momento 
do Wesak, para os povos da Ásia e do Oriente, 
que celebram a aproximação do Buda Maitreya 
(Buda da Compaixão), que nessa época derrama 
bênçãos por todo o planeta. Uma forma de repre-
sentá-lo foi vivida pelo Sidarta Gautama (o Buda 
iluminado), ser humano que percorreu o caminho 
para se tornar Buda. Segundo as tradições, Buda 
teve seu nascimento, iluminação e morte sob a 
Lua Cheia de Maio, há mais de 2.500 anos.

As celebrações deste mês indicam um tempo 
onde energias muito intensas são emanadas à 
Terra vindas de uma configuração entre Sirius, 

Plêiades, Sol, Constelação de Touro a nos inspirar 
e despertar para o  caminho evolutivo.

O Sol em Touro tem o papel de estimular 
isso em nossa vida. Na Lua Cheia de Wesak 
temos três influências: energia de liberdade, 
energia de iluminação, que é a energia de amor, 
sabedoria, e a energia da vontade de Deus, 
revelada como plano/propósito. 

Para nos conectarmos a essas energias, 
temos de conseguir nos libertar de nossas per-
cepções distorcidas, tais como: superstições, pre-
conceitos, encantos, ilusões, ignorância, orgulho, 
avareza, vaidade, entre outros. Precisamos dirigir 
nossos esforços ao encontro da nossa centelha 
que é luz. Por isso, nosso sistema é Solar, tendo 
como objetivo encontrar e manifestar Luz em cada 
átomo, indivíduo, local, ser.

Lu
a 

Ch
ei

a 
de

 W
es

ak
: Momento de morte 

e renascimento

A energia da Lua Cheia de Wesak desperta o desejo. Se esse for 
absorvido pelos centros inferiores, desperta a matéria (materialismo), 
desejo de separação (egoísmo), medos (avareza) e ódio (ausência de 
amor). Se for absorvida pelos centros superiores, trará a vontade de 
espiritualização, de cooperação, de altruísmo, de síntese, de iluminação.

A Lua Cheia de Wesak de 2020 estará no signo de Escorpião, signo 
da morte e renascimento, então este também é um momento de muita 
intensidade e transmutação. Aproveite!  

Então,
lembre-se:

Fonte: 
Portal Guia da Alma
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Reino
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rock
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Carne de 
ensopados
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(abrev.)
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(símbolo)
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ções (?):

são
nomeadas
em latim

(Astr.)

Produtora
de games
Mitologia
(abrev.)

Desfazer, em inglês

Gradação 
de uma cor

Dez, em
inglês

Sem
(abrev.)

Crime praticado com
a intenção de matar

Status de Mbappé no
pós-Copa 2018

Escuro; sombrioBairro carioca 
onde se localiza a
escadaria Selarón

Objeto de estudo da
comunicação social,
é influenciada pela

mídia de massa

Tragédia 
relembrada
pelo Me-
morial 

Auschwitz-
Birkenau

Voar
planando

O amor 
sem tensão

sexual
Mudança
repentina 
de compor-
tamento

(fig.)

Função
única do
arabesco

Naquela
época

Ordinal (abrev.)

Água ga-
seificada 

Soror
(contr.)

3/ten. 4/undo. 6/a tempo — cancro. 7/túrbido. 8/anarquia. 10/precatório.

Você está mais na defensiva do que o habitual. Não bri-
gue com ninguém e mantenha a calma. Esforço mental, 
inquietação, necessidade de ação e necessidade de ser 
construtivo: tudo isso pode causar cansaço intenso.

Touro 21/04 a 20/05
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 involuntaria-
mente pressiona demais.  

Gêmeos 21/05 a 20/06
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 involuntaria-
mente pressiona demais.  

Câncer 21/06 a 21/07
As exigências que circulam em torno de você o estão dei-
xando hesitante. Tente manter em mente o seu objetivo. O 
balanço entre ação e apatia mostram que você está cavando 
profundamente em suas reservas, então vá com calma.

Leão 22/07 a 22/08
Você estará preocupado com os problemas de outras pes-
soas e lhes dará apoio. Você deve consumir mais vitaminas 
para poder aguentar este mês, que vai ser muito agitado.

Virgem 23/08 a 22/09
Seu bom humor recebe reconhecimento daqueles que o 
rodeiam. O céu está claro e atividades de lazer estão próximas. 
Você terá a sensação de que tudo está indo rápido demais ao 
seu redor e você vai precisar recorrer a seus recursos ocultos.

Libra 23/09 a 22/10
Você vai sentir mais autoconfiança, mais à vontade em 
público e mais livre para falar o que pensa. A melhor 
maneira de recarregar hoje será encontrando o relaxa-
mento mental. Dedique-se a um passatempo artístico.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você vai perceber que tem sido teimoso. O sucesso está 
agora ao seu alcance. Você precisa ficar longe de sua 
rotina para encontrar um nível de relaxamento mental, o 
que lhe está faltando no momento.

Sagitário 22/11 a 22/12
Você vai enfrentar as tarefas que esperam por você hoje. 
Não se deixe ser indevidamente influenciado por coisas 
que você ouve, tenha a sua própria opinião. Fazer o con-
trário pode gastar sua energia.

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você vai estar muito sensível para fazer qualquer julga-
mento real sobre os eventos que aparecerem. Não insista 
em ser forte sempre. Você será mais racional com mais 
facilidade do que o normal.  

Aquário 21/01 a 19/02
Sua honestidade será explosiva, mas vai fazer você se 
aproximar das pessoas mais sinceras que conhece. Não 
tente desesperadamente descobrir detalhes sem importância. 
Você está nervoso porque está cansado, descanse!

Peixes 20/02 a 20/03
Não crie preocupações que não existem. Sua facilidade em seus 
relacionamentos irá ajudá-lo a superar esse tipo de humor. Você 
sente uma necessidade de respirar e desacelerar. Seria bom 
dedicar algum tempo para relaxar e voltar à fase inicial.
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O novo decreto publicado em 
edição extra do Diário Oficial Eletrô-
nico do Município de Cascavel de 
terça-feira (5) flexibiliza as regras 
que restringiam o funcionamento 
do comércio de alimentos. 

De acordo com o documento, 
restaurantes, pizzarias, lanchone-
tes, confeitarias e afins devem, 
além de todas as medidas sanitá-
rias preconizadas ao comércio em 
geral, restringir o público proporcio-
nalmente à capacidade de público 
prevista no laudo do corpo de bom-
beiros/alvará de funcionamento: 
estabelecimentos com capacidade 
de público atendimento restrito a 
até 50 pessoas devem restringir a 

Decreto libera funcionamento de 
restaurantes e reduz toque recolher 

Continuam proibidos 
Continua proibido o funcionamento dos seguintes estabeleci-

mentos: clubes, jogos e competições esportivas; parques infantis 
e casas de festas e evento; festas de qualquer natureza (baladas, 
casamentos, formaturas, confraternizações); atividades ao ar livre, 
visitação a parques, Lago Municipal, ginásios e zoológicos; cursos 
presenciais; casas noturnas, boates e congêneres; assim como 
o uso de salões privados e públicos e a realização de festas em 

condomínios residenciais ou associações. 

ACESSE 
pelo QR 
Code a 
íntegra dos 
decretos

50% da capacidade; até 100 pes-
soas, 40% da capacidade; e, acima 
de 100 pessoas, 30%. 

O horário de funcionamento 
desses estabelecimentos fica per-
mitido entre as 6h até as 22h30.

LIBERAÇÃO DE RESTAURANTES 
Os restaurantes existentes den-

tro de shoppings centers nas pra-
ças de alimentação de uso comum 
poderão atender, respeitando as 
normas sanitárias dos demais res-
taurantes e comércio de alimentos. 
Assim como os restaurantes exis-
tentes dentro de supermercados 
e hipermercados poderão reabrir, 
respeitando as normas sanitárias 

estabelecidas para a categoria.
Outra determinação é evitar 

aglomeração na frente da empresa. 
O proprietário é responsável pela 
organização da fila fora do estabe-
lecimento e a orientação do cliente 
sobre o uso da máscara e higiene 
das mãos. 

O decreto traz ainda a liberação dos 
restaurantes populares, que poderão 
funcionar nos horários de costume. 

TOQUE DE RECOLHER 
Em um segundo decreto, tam-

bém publicado ontem em diário 
on-line, o prefeito Leonaldo Para-
nhos amplia o toque de recolher, 
que antes valia das 21h até as 6h, 
para o período das 23h até as 6h. 
A mudança já está em vigor. 
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