
Com incentivos fiscais, 
cinco empresas têm 
dois anos para se instalar 
em núcleos industriais 
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Com 4,8 mil casos de 
dengue, secretaria pede 
mobilização da população 
contra Aedes aegypti
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Grupo que amarrou 
família durante roubo
é preso em  operação 
da Polícia Civil
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 O aumento da circulação de pessoas e de material para testagem elevaram a curva da 
covid-19 em Cascavel e, desde sábado, o número de pessoas confirmadas com a doença 

cresceu 30%. Ontem foi confirmada a sexta morte causada pelo novo coronavírus, um 
homem de 86 anos. 

Cascavel registra sexta morte
e aumento de casos de covid

l Págs. 8 e 9

22,3 mil famílias 
receberão Cartão 
Comida Boa l Pág.6

SECOM

ESTADO GRAVE
Mãe e filha, de 57 e 26 anos, foram atropeladas por um carro no início da noite de ontem 

no Centro de Cascavel. Ambas ficaram gravemente feridas e o atendimento às vítimas 
mobilizou três viaturas de socorro. Elas foram levadas ao HU. 

l Pág. 16 
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Kart solidário em Londrina
Os integrantes da AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina), além de focar 
nas obras na pista e nos boxes do Kartódromo Luigi Borghesi, visando à Copa Brasil de 
Kart, marcada para fevereiro, mostraram esta semana que também são solidários. Com 
todas as atividades do kartismo brasileiro suspensas em função da pandemia do coro-

navírus, mecânicos de kart vivem uma situação financeira bastante complicada. Pensan-
do nisso, os kartistas da cidade, em parceria com as empresas DTR Motorsport e Carga 

Pesada, distribuíram cestas básicas e máscaras para os preparadores da região.

ÜCaio Collet
Os organizadores da 
Fórmula Renault Eurocup di-
vulgaram o novo calendário 
provisório para a histórica 
50ª edição do campeonato. 
Em virtude da pandemia 
causada pelo coronavírus e 
que afetou as competições 
de todo o mundo, as provas 
iniciais foram adiadas e a 
previsão agora é de retorno 
entre os dias 9 e 11 de 
julho, no circuito de Monza, 
na Itália. Único brasileiro 
inscrito na categoria, o 
paulista Caio Collet volta 
à Europa na semana que 
vem, onde retomará o 
planejamento para a 
temporada 2020 com a 
equipe R-ace GP.

ÜCopa HB20
Durante este período de 
pandemia, os campeonatos 
de automobilismo aguardam 
pacientemente a liberação 
dos eventos por parte do 
governo federal e as reco-
mendações da CBA (Confed-
eração Brasileira de Auto-
mobilismo) para a retomada 
das atividades. Enquanto 
isso não acontece, a Copa 
HB20 busca se reinventar 
criando formas de se manter 
ativa, usando como principal 
alicerce a internet. Uma das 
principais atividades é a 
reunião semanal on-line com 
todos os pilotos. Utilizando o 
aplicativo Zoom - que pos-
sibilita a presença de mais 
de 30 pessoas em conferên-
cias online -, diversos temas 
são discutidos pelo menos 
por uma hora toda semana: 
dúvidas sobre procedimentos 
técnicos, as novidades que 
estão sendo trabalhadas para 
2020, discussão sobre o novo 
regulamento e media training.

Sem corridas, Muggiati segue a vida
de piloto com ações promocionais

Mesmo sem corridas 
em função da pandemia do 
coronavírus, o piloto José 
Luiz Muggiati Neto não 
para. Ele segue sua prepa-
ração física em casa e com 
treinos no Kartódromo 
Raceland Internacional na 
expectativa de que a crise 
sanitária chegue logo ao 
fim e o automobilismo bra-
sileiro volte à normalidade, 
podendo fazer sua estreia 
na Stock Light como piloto 
da Academia de Jovens 
Pilotos Toyota Gazoo 
Racing - Brasil, correndo 
pela equipe Carlos Alves/
Pride Construtora.

M u g g i a t i  t a m b é m 

 DIVULGAÇÃO

cumpre compromissos 
com ações de seus patro-
cinadores e ontem visitou 
a sede da Pride Constru-
tora, em Curitiba. Ele foi 
recebido pelos diretores 
Thiago Kuntze, Leonardo 
Mamenti de Souza e Lean-
dro Mamenti de Souza.

Essa é primeira vez 
que a Pride Construtora 
patrocinará um atleta e, 
segundo o diretor Leo-
nardo Mamenti de Souza, 
a escolha por Zezinho 
Muggiati é por ser um 
jovem atleta curitibano 
que vem despontando no 
esporte, é campeão brasi-
leiro de kart e será uma 

parceria vitória. “A par-
ceria com o Muggiati irá 
expor a nossa marca junto 
ao público C e D. Estamos 
contentes com os resul-
tados nesses primeiros 
meses de parceria e temos 
certeza de que os resulta-
dos serão promissores”, 
enfatiza Leonardo.

Já Muggiati comenta 
que a Pride chega em 
um momento importante 
de sua carreira, quando 
estreará na Stock Light. 
“A Pride Construtora apre-
senta enorme crescimento 
e está investindo em diver-
sas regiões do Paraná e 
outros estados do Brasil. A 

empresa tem o meu perfil, 
tendo os jovens Leandro, 
Leonardo e Thiago como 
sócios. O lema é vencer, ven-
cer e vencer. Estamos juntos 
para os desafios de 2020”, 
completa Muggiati.

Leandro Mamenti de Souza, Zezinho Muggiati, Leonardo Mamenti de Souza e Thiago Kuntze na sede da Pride Construtora

A caixa de Pandora do 
aquecimento global: novos vírus 
e novas doenças estão por vir?

Um grupo de cientistas norte-americanos publicou um estudo recente 
a partir de amostras de gelo (com mais de 15.000 anos) coletadas no Tibet 
(China) que está ajudando a comunidade científica a revelar as caracte-
rísticas ambientais daquela época.

Mas o que mais nos chamou a atenção sobre esse estudo foi a pre-
sença de mais de 33 populações de vírus, das quais 28 são totalmente 
desconhecidas. Você deve estar se perguntando: “Se esses microrganis-
mos estão congelados, como poderiam causar algum tipo de malefício?”. 
A resposta está em estudos anteriores que evidenciaram algum tipo de 
atividade biológica desses micróbios mesmo em baixíssimas temperaturas 
e que, portanto, há possibilidade de “ressuscitá-los”.

Mais uma vez, esse tipo de pesquisa alerta para um tema largamente 
debatido na comunidade científica: as mudanças climáticas. A Nasa 
(Agência Espacial Norte Americana) revelou em seus estudos que há 
um aumento considerável na quantidade de gases tóxicos na atmosfera 
desde a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX e que isso leva, como 
consequência, ao aumento da temperatura global.

Não descartando a evidência de que as variações de temperatura são 
eventos cíclicos naturais, há plena convicção de que as ações antrópicas 
(aquelas causadas pelos seres humanos) são responsáveis pela acele-
ração drástica desse processo, revelando que o aquecimento atual está 
ocorrendo aproximadamente dez vezes mais rápido que a taxa média de 
aquecimento da recuperação da Era do Gelo.

Pois bem. Agora vamos juntar as duas informações: mudanças cli-
máticas e presença de microrganismos no gelo glacial de milhares de 
anos atrás. O que temos? De acordo com os cientistas, há duas possíveis 
respostas para isso. A primeira está relacionada à perda de biodiversidade 
(diversidade de formas de vida) microbiana devido ao derretimento do gelo, 
o que dificultaria as pesquisas sobre esses arquivos microbianos e sobre 
as condições climáticas daquela época.

A segunda, muito mais perigosa e não excludente da primeira, refere-se 
à liberação desses micróbios para o ambiente em que vivemos, o que poderia 
levar a outras pandemias em função da periculosidade desses “novos” vírus.

Portanto, essa caixa de Pandora pode ser aberta a qualquer momento 
caso não fiquemos atentos às evidências das mudanças climáticas que se 
apresentam cotidianamente por meio de diferentes formas (efeito estufa, 
acidificação dos oceanos, eventos climáticos extremos etc) e que, sem a 
menor sombra de dúvidas, afetam nossas vidas.

Rodrigo Silva é biólogo, doutor em Ciências e coordenador do Curso Superior 
de Tecnologia em Gestão Ambiental do Centro Universitário Internacional Uninter

 “O que é a democracia? 
Você não quer? Você não 

faz. Você não é obrigado a 
tomar cloroquina. Quem 
é de direita toma 

cloroquina. Quem é 
de esquerda toma 

Tubaína”.

O presidente Jair Bolsonaro 
disse que o ministro interino 
da Saúde, general Eduardo 
Pazuello, assina na manhã 

desta quarta-feira (20) novo 
protocolo que permitirá a 

utilização da cloroquina em 
pacientes em estágio inicial 
de contágio do coronavírus. 
Disse que o documento não 

obrigará o paciente a ser 
medicado com a substância, 
mas dará a liberdade para 

que ele faça uso do remédio 
caso julgue necessário. 
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Uma situação descon-
for tável, deselegante e 
desnecessária, que causou 
mal-estar tanto no Legisla-
tivo quanto no Executivo de 
Cascavel. Assim pode ser 
resumido o que fez o verea-
dor Olavo Santos na reunião 
da Comissão de Educação 
na Câmara na última sexta-
-feira. Não bastasse a gros-
seria com a secretária Márcia 
Baldini durante o evento, na 
sequência ele apresentou um 
pedido de exoneração dela da 
Educação, mesmo sem qual-
quer apoio do restante da 
comissão, que se recusou a 
assinar o documento.

Para embasar sua tenta-
tiva de tirar Márcia do cargo, 
Olavo cita atraso de res-
posta sobre o Plano de Ação 
da Semed para 2019/2020 
e do relatório de atividades 
desenvolvidas ano passado. 
O pedido foi protocolado mas 
não tem data para ser lido 
em plenário: “A leitura deve 
demorar ou nem acontecer. O 
vereador está arrependido e 
não deve levar isso adiante”, 
disse o presidente da Câmara 
Alécio Espinola (PSC).

Já conforme o vereador, 
o arrependimento não é bem 
assim: “Me expressei mal 
durante a reunião e me arre-
pendo, mas o caso do pedido 
é outra situação, que está 
dentro da legalidade, então 
vamos aguardar a leitura em 
plenário, que já deveria ter sido 
feita para que se torne oficial”.

A AGRESSÃO
No início da reunião da 

semana passada, Olavo 
“pediu” que a secretária não 
repetisse o que “sempre 
fazia” e não “faltasse com a 
verdade”, além de acusá-la de 
tratar os integrantes da comis-
são como “empregados”.

Márcia não se intimidou 
e pediu que fosse tratada 
com respeito. Para ela, a 
postura do vereador seria 

uma retaliação à decisão da 
Secretaria de Educação de 
não apoiar o homeschooling, 
proposta que o vereador vem 
insistindo, a qual teve a vota-
ção adiada por 29 sessões e 
não conta com apoio da maio-
ria da Câmara, nem mesmo 
do vereador Paulo Porto, que 
também faz parte da Comis-
são de Educação, junto de 
Olavo Santos.

RESPOSTA
Em nota, a secretária Már-

cia Baldini afirma ter ficado 
profundamente triste pela 
falta de respeito do verea-
dor Olavo Santos. Para ela, 
a acusação foi uma afronta 
ao seu caráter e à sua moral, 
e lamentou a falta de educa-
ção, lembrando que não foi 
direcionada apenas a ela, 
mas a todos que representa 
e às mulheres que ocupam 
cargos públicos em geral.

Quanto às respostas 
cobradas, a secretária disse 
que, “após o pedido da 
comissão, entramos na qua-
rentena em decorrência da 
pandemia da covid-19 e ocor-
reu a dispensa das aulas, 
bem como das demais situa-
ções atípicas que o momento 
exigiu, inclusive, a dispensa 
de parte dos servidores da 
própria secretaria por diver-
sos motivos. Vale ressaltar 
que também nesse período 
houve a suspensão das ati-
vidades da própria Câmara”.

Márcia cita ainda que 
houve alterações na demanda 
para garantir que todos os 
alunos e os servidores, prin-
cipalmente os pertencentes 
do grupo de risco, estives-
sem seguros: “A situação 
transformou a vida de todos 
nós de uma hora para a outra 
e esclarecemos, sim, que 
entregamos nosso Plano de 
Trabalho e um relatório, minu-
cioso e detalhado, de todas 
as ações que fizemos no ano 
de 2019”, conclui, na nota. 

Audiência pública
Em meio à troca de 
acusações, a Sanepar deve ser 
“convidada” a participar de 
audiência pública na Câmara 
de Cascavel para debater com 
representantes dos Poderes 
Legislativo e Executivo, 
segmentos organizados da 
sociedade e a população em 
geral os polêmicos aumentos 
nas faturas de água e esgoto. 
A proposta é do vereador 
Misael Júnior (PSC) e visa 
dar voz aos cascavelenses 
que foram surpreendidos 
com valores absolutamente 
diferentes da média paga nos 
últimos meses. 

R$ 5 milhões?
Os vereadores e a Comissão 
de Defesa do Consumidor 
da Câmara vêm recebendo 
dezenas de reclamações e 
cópias de contas que apontam 
discrepância especialmente 
na conta de abril, após a 
Sanepar ter determinado a 
cobrança pela média em razão 
da epidemia do coronavírus. 
Misael fez uma continha no 
plenário: se a Sanepar cobrar 
R$ 50 a mais de cada imóvel, 
que são cerca de 100 mil  
em Cascavel, daria  
R$ 5 milhões no mês.

Queda de braço
Depois que a Sanepar foi denunciada ao Ministério Público 

por conta de reclamações de valores considerados abusivos 
cobrados nas faturas de água em plena pandemia, os 

vereadores cascavelenses aprovaram projeto que altera 
a lei de saneamento básico municipal de forma a prever 
claramente nos contratos que o consumidor tem direito 

ao desconto proporcional ao período em que o serviço foi 
interrompido pela companhia.

De molho
O vereador Fernando Hallberg entrou de molho forçado. 

Segundo ele, o delegado Rogerson Salgado entrou em contato 
na noite de segunda para alertar que a escrivã da Delegacia 

de Combate à Corrupção testou positivo para covid-19, a qual 
Fernando teve contato na semana passada. O vereador fez o 
teste rápido à tarde e no início da noite recebeu o resultado 

negativo. Por conta da espera, ele ficou longe da Câmara, que 
teve sessão ontem à tarde.

Dúvidas no ar
A cinco meses das eleições 
municipais, três incertezas 
rondam as campanhas para 
prefeito: 1) se o TSE vai 
manter a data da votação em 
4 de outubro; 2) se o Fundo 
Eleitoral poderá ser usado na 
campanha; e, 3), como será 
a campanha em tempos de 
isolamento social. Políticos e 
profissionais que trabalham 
com partidos políticos 
avaliam que terão de lidar 
com uma campanha mais 
curta e sem contato físico, 
além de mais dependente 
da TV e, talvez, das próprias 
redes sociais.

Por outro lado
Ainda sem essas definições, 
os pré-candidatos já podem 
correr atrás de dinheiro. O 
TSE liberou a arrecadação 
para as pré-campanhas 
por meio de financiamento 
coletivo pela internet. Mas o 
dinheiro só poderá ser gasto 
após registro da candidatura 
na Justiça Eleitoral e 
preenchimento de todos os 
requisitos, como abertura 
de conta e CNPJ. Se desistir 
da campanha, terá de doar 
centavo por centavo 
a quem doou. 

Após agredir secretária,
vereador pede a saída
dela mesmo sem apoio
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EMPRESAS têm dois anos para começar a funcionar 

Cidade ideal
O empresário Altair Vailati, da Transfrios Transportes Ltda, empresa com sede em 
São José dos Pinhais e filiais em Itapecerica da Serra (SP), Apucarana (PR), Tijucas 
(SC) e Esteio (RS), diz que decidiu estender a empresa para Cascavel por ser uma 

cidade ideal para a logística de trabalho.
“A gente atendia essa rede por Curitiba, mas, com o aumento do volume de mer-
cadoria, a gente teve que optar por um local ideal aqui, na região, e Cascavel é o 
ideal porque fica bem localizada, tem bastante frigorífico para retorno de carga e 
tivemos o apoio da prefeitura”.  A construção da filial de Cascavel começará ime-

diatamente. Além das Transfrios, tiveram os imóveis alienados as empresas Additi 
Cosméticos, Meotti, Gráfica Editora Quitéria e Drenopar.

Com incentivos fiscais, empresas
se instalam em núcleos industriais

Na manhã dessa terça-feira (19), 
o prefeito Leonaldo Paranhos assinou 
contratos de alienação de imóveis dos 
núcleos industriais Allan Charles Pado-
vani e Citvel1 para instalação de cinco 
empresas - quatro de Cascavel que estão 
ampliando as atividades e uma de São 
José dos Pinhais, que está se instalando 
em Cascavel. No edital de concorrência, 
27 empresas disputaram os lotes.

A partir da assinatura dos contratos, 
as empresas têm um ano para a elabo-
ração e a aprovação dos projetos e mais 
um ano para realizar a construção das 
edificações. Em dois anos, as empresas 
estarão gerando aproximadamente 150 
empregos em Cascavel.

A ação faz parte do programa de Reto-
mada Econômica Cascavel Avança, Não 
Para! A alienação está amparada na Lei 
7.025/2019, que dispõe sobre o Programa 
de Geração de Emprego e Renda do Muni-
cípio. Além do incentivo econômico por 
meio da alienação de imóveis a valores 
abaixo de mercado, a lei prevê incentivos 
fiscais a essas empresas.

Para o prefeito Paranhos, “é hora de 
aguçar a nossa paixão pela nossa cidade. 
É hora que nós precisamos valorizar quem 
trabalha, quem está aqui, quem gera 
emprego, para levar a toda a população 
uma condição de vida melhor”.

O secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Alcione Gomes, citando a 
chegada de uma empresa com sede na 

Região Metropolitana de Curitiba, diz 
que isso é uma demonstração que Cas-
cavel é uma cidade atrativa para inves-
timentos: “Isso significa que Cascavel 
tem feito a lição de casa. Cascavel tem 

SECOM

proporcionado incentivos e benefícios 
para que empresários locais ampliem 
seus negócios, mas também empresá-
rios de fora possam investir aqui e trazer 
emprego e renda para a cidade”.
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Injeção de R$ 3 milhões no Município
O programa de auxílio emergencial seguirá por mais dois meses. No entanto, os 
cidadãos não precisarão ir aos pontos novamente, uma vez que a recarga será 

automática. “Os beneficiários têm direito a outras duas recargas, que vai somar 
ao fim dos três meses da ação o valor de R$ 150. Além de beneficiar as famí-

lias, a iniciativa também terá um retorno econômico, visto que vai injetar cerca 
de R$ 3 milhões na economia do Município. A entrega está correndo de forma 
tranquila, sem aglomerações. Mas insistimos que os beneficiários sigam rigo-

rosamente o agendamento, que deve ser consultado pela internet ou pelo Call 
Center”, alerta o agente administrativo Hudson Moreschi Júnior. 

Os recursos são do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza.

 Começou ontem (19) e segue 
até o dia 29 de maio, de segunda 
a sexta-feira, a entrega dos 
car tões do Programa Comida 
Boa, do governo estadual, em 
Cascavel. Ao todo, 22,3 mil 
famílias em situação de vulne-
rabilidade social receberão o 
voucher no valor de R$ 50, que 
possibilita a compra exclusiva de 
produtos da cesta básica em mer-
cados credenciados.

A Seaso (Secretaria de Assis-
tência Social) preparou uma estra-
tégia para evitar aglomerações, e 
a principal delas é o agendamento 
(veja como no quadro). Serão 13 
pontos de entrega. “Está muito 
bem organizado para receber o car-
tão. Para quem precisa, já dá uma 
ajuda. Eu, que tenho filho pequeno, 
já penso em comprar as caixas de 
leite”, comenta Aline dos Anjos, 
que está desempregada e é mãe 
do Isaac, de três anos. 

Ela recebeu o cartão no CEU 
(Centro de Artes e Esportes), do 
Bairro Santa Cruz. 

A iniciativa visa prestar assis-
tência a quem mais necessita 
de ajuda nesse momento deli-
cado de pandemia do novo 

Comida Boa: 22,3 mil 
famílias recebem cartão
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Como consultar 
se vai receber

O cascavelense poderá consultar via 
CPF (Cadastro de Pessoa Física) se é 
um dos beneficiários do cartão no 
site https://seaso.fundetec.org.br/ 

ou pelo próprio portal do Município 
(cascavel.atend.net), na aba Cartão 
Comida boa. Se for, o site já apon-
tará o local, o dia e o horário que 

ele deverá ir para receber o cartão. 
Apenas uma pessoa da família deve ir 
até o ponto de entrega com o cartão 

de identificação com foto e o CPF.

coronavírus e teve perda de 
renda, como Ana Maria Rodri-
gues: “Sou cadeirante, então 
dependo de toda ajuda possível. 
Esse car tão vai ajudar nesse 
momento. Já tem destino certo: vou 
comprar o básico: arroz e feijão. O 
momento é difícil para todos”, conta 
ela, que mora com o neto.

Os beneficiados foram selecio-
nados com base nos dados do 
CadÚnico (Cadastro Único); são 
famílias com renda per capita de 
meio salário mínimo.  CALL CENTER  

(45) 3392-6357
Por conta dessa ação, 

a Secretaria de Assistên-
cia Social conta agora com 
um Call Center do Comida 
Boa específico para atender 
cidadãos quem têm dúvidas 
sobre o agendamento. O 
atendimento é de segunda  
a sexta-feira, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h.
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A ESTRUTURA permite que as plantas não toquem o solo

Sistema de aquaponia 
garante boa colheita

Da escola para a comunidade
As hortaliças cultivadas pelos alunos eram destinadas à cozinha da escola para 
a preparação da merenda e também dadas aos estudantes para que pudessem 
levar para casa. Com a suspensão das aulas, surgiu a oportunidade de fazer com 

que hortaliças como chicória, alface, couve, salsinha, cebolinhas e almeirão conti-
nuassem chegando à comunidade.

As primeiras colheitas de hortaliças foram doadas ao Hospital Universitário e à 
Uopeccan, de Cascavel. Agora, com a produção de mais hortaliças, começaram 
a ser contempladas famílias dos alunos cadastrados no Programa Bolsa Família, 

que estão indo até a escola retirar cestas básicas. “Percebemos no olhar dos pais 
a alegria com que recebem esses alimentos. Estamos criando um vínculo com 

eles, estão se aproximando e participando mais da escola, estão acompanhando 
de perto o processo que estamos passando e estão colhendo os frutos desse 
processo”, avalia a diretora da instituição, Vera Aparecida Moreira de Souza.

Segundo ela, os conteúdos trabalhados em sala de aula tiveram um significado 
diferente aos alunos: “Foi uma atitude do professor muito boa para os alunos. 
Percebemos que ele elevou a autoestima das crianças. Vemos uma alegria nas 

crianças ao participar da atividade, principalmente quando levavam para casa a 
hortaliça que elas produziram”. 

 A Escola Municipal Maria 
Tereza Abreu de Figueiredo, no 
Bairro Santa Cruz, zona oeste de 
Cascavel, conta com o projeto de 
robótica educacional entre as ati-
vidades desenvolvidas com os alu-
nos. O projeto tem em suas ações 
a automatização de uma hor ta 
aquapônica suspensa e a irriga-
ção de canteiro de hortaliças, por 
meio de protótipo. O objetivo é de 
proporcionar aos jovens aulas de 
campo abordando conteúdos de 
robótica e do currículo para rede 
pública de ensino.

O projeto de sistema de aquapo-
nia possibilita a produção de vege-
tais sem solo com a produção 
de organismos aquáticos, como 
o peixe, por exemplo. “Sempre 
usávamos projetos de maquetes 
para trabalhar com os alunos como 
funcionava cada tipo de atividade, 
e, a partir disso, surgiu a ideia de 
fazer um protótipo onde elas viam 
na prática a teoria trabalhada em 
sala de aula”, explica o instrutor de 
informática Sidiney da Silva.

ESTRUTURA
O projeto começou ano pas-

sado, quando os alunos monta-
ram o sistema, pintaram os canos, 
montaram o tanque de reservató-
rio, a tubulação por onde passa a 
água e o filtro biológico e o decan-
tador. Foram plantadas mais de 
100 mudas de cebolinhas.

COMO FUNCIONA
No reservatório, são coloca-

dos os peixes onde funciona uma 
bomba de água, que é controlada 
por um microcontrolador (arduíno) 

que foi utilizado como um tempori-
zador com sensor ultrassônico que 
mede constantemente a distância do 
sensor até a água. Se a água baixar 
ou houver algum vazamento pela 
tubulação, a bomba para, evitando 
que acabe a água do reservatório.

Essa água é bombeada e vai 
para um decantador onde ficam 
os dejetos dos peixes que são 
tratados por meio de um filtro bio-
lógico, no qual a matéria orgânica 
oriunda dos peixes é transformada 
em nutrientes para as plantas.

 SECOM
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 Salvar o maior número de vidas 
possíveis. Esse é o pilar primordial 
que guia as decisões do governo 
municipal, especialmente nesse mo-
mento de pandemia do novo corona-
vírus (covid-19). E é seguindo esse 
lema que foram ativados na segun-
da-feira dez leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) e cinco de en-
fermaria no novo Hospital de Reta-
guarda, que tem seu local no antigo 
Hospital Santa Catarina. 

O Hospital de Retaguarda Allan 
Brame Pinho é uma iniciativa do 
Município de Cascavel e sua gestão 
será realizada com o Consamu (Con-
sórcio de Saúde dos Municípios do 
Oeste do Paraná). 

Terá capacidade para 68 leitos 
de atendimento, que serão abertos 
gradativamente. Inicialmente, o hos-
pital atenderá a comarca de Casca-
vel. “É uma grande parceria do Muni-
cípio com o Consórcio. O objetivo é 
atender a população e melhorar os 
atendimentos das UPAs e dos hospi-

O aumento de casos confirma-
dos de covid-19 em Cascavel nos 
últimos dias, após vários interva-
los de 48 horas sem registros, 
chama atenção e aumenta o alerta 
das autoridades. 

No sábado (16), foram registrados 
21 casos confirmados em 24 horas; 
ontem, mais 16, situação que mudou 
o desenho da curva de contágio, que 
vinha de maneira suave, e teve uma 
súbita elevação (veja o gráfico).

O secretário de Saúde do Mu-
nicípio, Thiago Stefanello, atribui 
o crescimento de casos à maior 
testagem, mas admite que tam-
bém tem ligação com aumento na 
transmissão do vírus. 

No boletim divulgado ontem, 
Cascavel tem 157 casos confir-
mados do novo coronavírus e mais 
uma morte confirmada em decor-

Em alerta: cresce transmissão de covid em Cascavel
rência da doença, a sexta no Mu-
nicípio. Trata-se de um homem de 
86 anos que tinha doença pulmo-
nar obstrutiva crônica. Ele foi admi-
tido na UPA Brasília no último dia 
14 com quadro de febre, tosse e 
desconforto respiratório no supor-
te. No dia seguinte foi transferido 
ao HU (Hospital Universitário) de 
Cascavel, onde permaneceu em 

estado grave, e veio a óbito no úl-
timo domingo (17).

Existem ainda 19 pacientes com 
suspeita de estarem infectados 
aguardando o resultado do exame. 

Em Cascavel, já registro de 
contaminação em todas as faixas 
etárias, sendo a maior incidência 
dos 30 aos 50 anos. O número de 
recuperados chega a 123. 

CURVA acentuada está ligada a aumento de transmissão e mais exames  

 Os vereadores Adonil Ca-
bral e Jaime Vasatta apre-
sentaram projeto de lei que 
propõe a divulgação diária de 
mapa com identificação de lei-
tos hospitalares em Cascavel 
no site oficial do Município.

Os parlamentares pedem 
que o mapa seja atualizado 
com o número de leitos hospi-
talares de unidades públicas e 
privadas e mantido enquanto 
durar a pandemia e o estado 
de calamidade pública muni-
cipal. “Segundo alguns rela-
tos apontados pela Secretaria 
Municipal de Saúde, ainda não 
estamos vivenciando a fase 
mais crítica da epidemia de 

tais da região, uma vez que ampliará 
o número de leitos de UTI, principal-
mente para atendimentos de baixa e 
média complexidade”, explica o dire-
tor-geral do Consamu, José Peixoto. 

A estrutura foi montada com equi-
pamentos de tecnologia avançada, 
equipe de atendimento qualificada, 
exames laboratoriais e de imagem e 
prestação de serviços como hemo-
terapia e hemodiálise à beira leito. 

Para o secretário de saúde de 
Cascavel, Thiago Stefanello, o Hos-
pital de Retaguarda é uma importan-
te conquista: “É um compromisso 
da nossa administração, algo que 
vem num momento muito impor-
tante para a cidade de Cascavel. 
Para seu funcionamento integral, o 
hospital depende da saída da UPA 
Brasília, mas, neste momento, es-
tamos entregando à população o 
que é mais importante. Esperamos, 
assim, contribuir para salvar ainda 
mais vidas”, frisa o secretário.

Após a reforma e a abertura do 

Centro Cirúrgico, o hospital também 
terá capacidade para realizar cirur-
gias de baixa e média complexida-
des, de casos agudos e crônicos, 
diminuindo desta forma também, as 
filas de espera de cirurgias de ur-
gência e eletivas.

PRIMEIRA PACIENTE
De acordo com o Consamu, no 

fim da tarde de ontem (19) foi inter-
nada a primeira paciente no Hospi-
tal de Retaguarda. A mulher tem 66 

anos e reside em Catanduvas. Ela 
estava internada em Guaraniaçu. 
Deslocou-se até Cascavel a fim de 
realizar exames, e passou mal na 
própria clínica.

Ela foi levada pelo Samu até a 
UPA (Unidade de Pronto-Atendimen-
to) Brasília, onde deu entrada com 
quadro de ICC (Insuficiência Cardí-
aca Congestiva) descompensada e 
necessitou de cuidados intensivos 
na Unidade Hospitalar de Retaguar-
da, que funciona no mesmo prédio.   

Hospital de Retaguarda entra em operação

Nova avaliação 
Com a mudança na análise do risco do Município, que tem como base a taxa 

de ocupação dos leitos gerais e o percentual de casos confirmados em relação 
aos exames feitos, uma nova avaliação do cenário da doença em Cascavel deve 
ser feita nesta quarta-feira (20) na reunião do COE (Centro de Operações de 
Emergência). Os números de leitos gerais, os não exclusivos para tratamento 
da covid-19, que levam em conta inclusive as vagas de hospitais particulares, 

tiveram um acréscimo nessa segunda-feira (18) com a inauguração dos 15 
primeiros leitos, sendo dez de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e cinco de 

enfermaria, do Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho, o que deve interfe-
rir positivamente no cálculo a ser realizado.  

covid-19 no Município e, por 
isso, a população precisa ter 
conhecimento de como está 
o sistema de leitos, especial-
mente durante o pico da pan-
demia”, argumetna Vasatta. 

Para ele, a transparência a 
e informação dos dados são 
essenciais para permitir a 
adequada regulação das inter-
nações hospitalares.

Desde o início da pande-
mia, a Prefeitura de Cascavel 
divulga diariamente, inclusive 
nos fins de semana, o boletim 
sobre os casos de covid-19. 
Nele, constam os leitos ocu-
pados e disponíveis tanto de 
Cascavel quanto da região.  

Vereadores querem divulgação diária 
de mapa dos leitos em Cascavel

SECOM
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Embora bastante conhecido e 
temido, o mosquito transmissor 
da dengue pode ser fatal. Apenas 
uma picada do Aedes aegypti pode 
pôr de cama a pessoa e até levar à 
morte. E é por isso que Secretaria 
de Saúde reforça o pedido à popu-
lação de Cascavel: limpe o quintal 
e elimine criadouros do mosquito.

De acordo com o novo Boletim 
Epidemiológico da Sesau (Secreta-
ria Municipal de Saúde) referente de 
agosto de 2019 até essa terça-feira 
(19), Cascavel tem 8.996 notifica-
ções, das quais 4.831 se confir-
maram ser dengue. Outras 1.851 
pessoas estão aguardando exame. 

Os bairros mais afetados são 
Interlagos, Brazmadeira, Brasília, 
Cascavel Velho e Centro, respectiva-
mente, com 561 casos, 370, 318, 
257 e 204 registros da doença.

INSPEÇÕES
O Município não tem poupado 

esforços no combate à dengue. 
No primeiro quadrimestre de 
2020, foram realizadas aproxima-
damente 10 mil inspeções em ter-
renos baldios e mais de 137 mil 
visitas domiciliares pelo agentes 
de Endemias.

MORTES
Em Cascavel, já são três óbitos 

confirmados pela doença. As víti-
mas foram um jovem de 21 anos, 

Com 4,8 mil casos de dengue,
secretaria pede mobilização

uma mulher de 60 anos e um 
homem de 81 anos. Além disso, a 
Vigilância Epidemiológica investiga 
três mortes suspeitas por dengue: 
em todos os casos os pacientes 
tinham sinais de alarme e comorbi-
dades. Trata-se de duas mulheres 
de 66 anos e um homem de 65 
anos de idade.  

SECOM

CALL CENTER – SINTOMAS DE DENGUE
Tem sintomas de dengue? As queixas para a doença são: dor de cabeça, dor 

atrás dos olhos, dor nas articulações, febre, manchas e coceira na pele, náuseas 
e dor abdominal. Acione o Call Center 3096-9090 e digite a opção número 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).

Como ajudar
Somente a mobilização da 

comunidade fará a diferença nessa 
guerra contra o mosquito. Para isso, 
não deixe acumular água parada, 
até mesmo água suja.

Dentre os locais que precisam 
ser vistoriados pela população 
estão: edícula, tonéis com captação 
de água da chuva, aquários sem 
bomba de oxigenação, pratos de 
vasos de plantas, bandejas das gela-
deiras, bebedouro de animais, tan-
que de roupas que ficam com água 
empossada no fundo, coletor de água 
da saída do ar-condicionado, lixeiro 
sem tampa e sem furo embaixo, 
piscinas de plástico, cisternas, caixas 
de gorduras e plantas aquáticas, 
pequenos objetos nos quintais; como 
tampas de garrafas, copos plásticos e 
brinquedos infantis. 

A destinação de pneus também 
é outro problema. A recomenda-
ção é deixá-los em área coberta ou 
levá-los a uma borracharia que se 
responsabilize por eles. Até mesmo 
gotículas de água em uma tampinha 
de plástico são suficientes para o 
mosquito se reproduzir.

DENUNCIE
Ao constatar possíveis criadouros, 

locais abandonados e até lixões 
a céu aberto, denuncie! Para 

isso, basta ligar para a Ouvidoria 
do Município, pelo 156, ou pelo 

telefone 3902-1343, na Divisão de 
Vigilância de Saúde Ambiental.
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O que diz a prefeitura?
O secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente da Fundetec, Alcione 

Gomes, disse que existe uma negociação em curso com o governo do Estado 
para que o repasse dos cerca de R$ 20 mil mensal para o custeio do serviço seja 
repassado do Estado para o Município. “Até o momento, a informação que nós 

temos é de que o TCE não vai mais autorizar o repasse do convênio da Junta 
Comercial, nem para a Acic nem para a prefeitura. Ou seja, se o Município assu-

mir a Junta Comercial, teria que custear esse serviço que é do Estado. Então, 
estamos conversando com o governo do Estado para ver a possibilidade de esse 
repasse para o custeio ser feito diretamente para o Município. O presidente da 
Junta Comercial afirmou que é possível essa alteração do convênio, mas que é 
necessário aval do governo. Então, por enquanto, dependemos da resposta do 

Estado para definirmos essa situação”, afirma Alcione. 
 

Uma decisão do TCE-PR (Tri-
bunal de Contas do Paraná) que 
impede o repasse de recurso 
público a entidades privadas 
desencadeou a possibilidade de 
fechamento do escritório local 
da Jucepar (Junta Comercial do 
Paraná), que até hoje funcionava 
na Acic (Associação Comercial 
e Industrial de Cascavel), man-
tida pelo governo estadual. Por 
conta da suspensão do auxílio 
financeiro, deixará o local. “Com 
a decisão do TCE, não podemos 
mais custear os escritórios. A 
manutenção ficaria a cargo da 
Acic, mas a associação não 
demonstrou interesse em manter 
o serviço, que é feito por servi-
dor concursado e pago pelo Muni-
cípio, mas também necessita 
de um funcionário para receber 
processos, protocolar e digitali-
zar, além do espaço físico e da 
manutenção do local. Com isso, 
a opção é a prefeitura, que já 
paga esse servidor, e transferir 
o escritório para o Paço Munici-
pal e manter o serviço”, explica 
o presidente da Jucepar, Marcos 
Sebastião Rigoni de Mello.

Estado e Município discutem 
manutenção Jucepar de Cascavel 

Discussão agendada 
Diante da possibilidade do fecha-
mento definitivo do escritório local 
da Junta Comercial do Paraná, o 
vereador Sidnei Mazutti (PSC) vai 
reunir nesta quinta-feira (21) entida-
des representativas dos contabilistas 
e dos empresários de Cascavel para 
debater saídas para tentar evitar a 
desativação da Jucepar.
O vereador defende o atendimento 
físico: “O problema é que o atendi-
mento on-line não dá conta de situa-
ções mais complicadas, como cisões, 
fusões e transformações de empre-
sas. Nesses casos, precisamos de 
um atendimento mais técnico, mais 
qualificado, e, com o fechamento da 
unidade da Jucepar, essas situações 
terão de ser resolvidas em Curitiba, 
gerando mais custos e dificuldades”, 
frisa Mazzuti.

Além de Cascavel, o escritório 
atende outros 18 municípios da região. 

Sebastião afirma que a maioria 
dos serviços pode ser solicitada 
pela internet e que a partir de 1º 
de julho todos eles serão exclusiva-
mente solicitados por meio eletrô-
nico, dando mais agilidade e segu-
rança na realização dos processos. 

Ele destacou ainda que o ser-
vidor concursado que realiza o 
trabalho nos escritórios atende 
processos de todo o Paraná, 
uma vez que o registro eletrônico 
ocorre por ordem de chegada e 
que a redução dos profissionais 
pode reduzir a agilidade na reso-
lução das questões. 
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 Um rapaz de 18 anos acusado 
pelo homicídio de Bruno de Oli-
veira, ocorrido no dia 10 de feve-
reiro deste ano, no Jardim Colmeia, 
em Cascavel, foi preso na tarde de 
ontem (19) em Santa Catarina.

A Polícia Militar de São Bento 
do Sul, após troca de informações 
com a Delegacia de Homicídios de 
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Cinco das seis pessoas que 
participaram de um roubo no dia 18 
de abril a uma família no Bairro Par-
que São Paulo, em Cascavel, foram 
presas na manhã de ontem (19) na 
Operação Insidior (emboscada) defla-
grada pelo GDE (Grupo de Diligências 
Especiais) da Polícia Civil.

De acordo com as investigações, 
três dos suspeitos eram mandantes 
e outros três os autores da ação.

Uma das mandantes conhecia a 
primeira vítima de 80 anos, que foi 
atraída para um local após relatos 
de problemas pessoais. Quando o 
idoso chegou, os bandidos deram 
voz de assalto e o feriram no braço. 
Os assaltantes foram para a casa da 
vítima e pouco tempo depois a famí-
lia do idoso também chegou ao local. 
Todos os familiares foram amarrados 
e os bandidos roubaram cerca de R$ 
15 mil. Eles fugiram na sequência. 

Na operação de ontem, três 
homens e duas mulheres foram 
presos preventivamente, sendo que 

DH busca mãe de 
feto abandonado
A Delegacia de Homicídios de 
Cascavel busca informações sobre a 
mãe do feto encontrado na estação 
de tratamento de água da Sanepar 
no final da Rua Tranquilo Noro, 
Bairro Parque Verde, na última 
segunda-feira (18).
A DH foi acionada pelos técnicos 
da Sanepar, que encontraram o 
feto. Segundo a delegacia, ele 
chegou até lá pela tubulação de 
esgoto, assim há indícios de que 
tenha vindo por descarga de um 
vaso sanitário. 
Segundo o que foi apurado pelo 
médico do IML (Instituto Médico 
Legal), o feto possui de quatro a 
cinco meses de gestação.
Conforme a Polícia Civil, a mãe não 
procurou órgãos de saúde do Municí-
pio nem a Polícia Civil para esclarecer 
os fatos. Ela pode responder pelo 
crime de aborto, que tem pena pre-
vista de 1 a 3 anos de prisão. 
Denúncias anônimas sobre essa 
situação podem ser informadas 
pelo telefone 197 da Polícia Civil, 
ou pelo 99909-3842, que é o 
celular de plantão da Delegacia de 
Homicídios de Cascavel.

o sexto procurado não foi encon-
trado e é considerado foragido. 

Além das prisões, mandados de 
busca e apreensão foram cumpri-
dos e dois veículos utilizados no 
roubo foram apreendidos.

Os homens acusados do roubo 
possuem passagem policial pela 
prática de crimes como tráfico de 
drogas, roubo e furto, sendo que 
dois deles possuem condenação 
em outros crimes. 

Grupo que amarrou família
em roubo é preso em opeação

 POLÍCIA CIVIL  

Acusado de homicídio em 
Cascavel é preso em SC

Cascavel, localizou o rapaz no Bairro 
Serra Alta e deu cumprimento ao 
mandado de prisão preventiva.

O acusado estava foragido 
desde a data do crime. 

O homicídio aconteceu no iní-
cio da tarde de 10 de fevereiro, na 
Rua Monsenhor Guilherme, e, de 
acordo com a perícia, o assassino 
efetuou pelo menos 16 disparos de 
arma de fogo contra a vítima, que 
morreu no local. 

A princípio, o jovem detido 
deverá ficar preso na cidade cata-
rinense, onde está à disposição do 
Poder Judiciário.

A polícia não descarta que o 
mesmo grupo tenha participado de 
outros assaltos na cidade e região. 

UM dos suspeitos do crime está foragido
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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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Para te auxiliar na escolha da espécie 
ideal, selecionamos as melhores flores 

para ter em casa e como cada uma delas 
pode te ajudar.

l CRAVOS: utilizados em comemora-
ções desde a Grécia Antiga, os cravos 
contam com um aroma delicado e, por 
isso, seu cultivo é comumente feito para 
o preparo de óleos aromáticos, perfu-
mes e incensos. Na maioria das culturas 
conhecidas, essa flor simboliza a boa 
sorte e é perfeita para atrair vitórias e 
boas energias para o lar.

l CRISÂNTEMO: para ter uma vida 
longa, cultive um vasinho de crisântemo. 
Considerada a “flor de ouro”, essa planta 
representa simplicidade e perfeição. Na 
Ásia, região na qual ela é mais difundida 
e famosa pelo seu simbolismo, essa flor 
significa felicidade e uma vida cheia de 
fartura. O crisântemo branco tem rela-
ção com a verdade.

l BEGÔNIA: símbolo de felicidade, em 
ambientes fechados, pode levar mais sereni-
dade para o local. Representa cordialidade e 

delicadeza, portanto, são ideais para deixar 
na sala ou próximo ao quarto. 

l GIRASSOL: se cultivar um vasinho 
de girassol em casa, seu lar terá muito 
mais força. Essa flor também desperta 
a criatividade e é um tônico para elevar 
o astral de qualquer ambiente. A cor 
amarela de suas pétalas age como um 
estimulador da felicidade e otimismo. É 
um amuleto de boa sorte e auxilia nas 
boas vibrações do ambiente. 

l LÍRIO: atrai sorte, sucesso e o senti-
mento de segurança. Com flores chama-
tivas e aroma irresistível, os lírios podem 
ser utilizados em simpatias e rituais. São 
conhecidos pela sua associação à pureza 
e inocência.

l MARGARIDA: quer mais romantismo 
e aconchego? Então cultive margaridas! 
Elas ampliam as vibrações do amor, 
da bondade e do afeto. Despertam as 
emoções da infância e trazem aquele 
sentimento bom dos tempos antigos. 
A flor branca representa a pureza do 
espírito e do corpo, por isso, traz leveza 

para a casa.

l ORQUÍDEA: para deixar a casa 
mais requintada, opte pelo cultivo da 
orquídea. Ela representa a fartura, força, 
sexualidade feminina e amor. Muito 
utilizada em decorações, algumas espé-
cies já foram usadas para a produção de 
baunilha.

l FLORES ROXAS: em geral, atraem 
sucesso com dinheiro. A cor roxa 
sempre teve relação com a nobreza, 
por isso, são consideradas elementos 
capazes de estimular a riqueza. Também 
alivia as tensões do espírito, auxilia o 
controle das emoções e sentimentos, 
provoca calmaria e confere a sensação 
de dignidade.  

l ROSAS: além de serem vistas como 
símbolo do romantismo e da pureza, 
quando utilizadas na decoração dos 
ambientes da casa, elas harmonizam 
as relações pessoais. O aroma das 
flores ajuda no combate de problemas 
de pele, dores de cabeça, depressão e 
o nervosismo. 

 Muito utilizadas como itens 
decorativos, as flores levam mais 
beleza para os cômodos e reno-
vam as energias com seus pode-
res naturais. Cada espécie tem 
um significado diferente e, por 
isso, deve ser utilizada na casa de 
acordo com suas necessidades e 
desejos - além de seu gosto.

Algumas pessoas preferem 
ter em casa vasos com ramos 
de flores artificiais, porque elas 
não precisam de cuidados e 
duram por muito mais tempo. 
No entanto, elas não contêm as 
vibrações certas para atrair saúde, 
proteção, prosperidade e amor 
para dentro do seu lar. Portanto, 
opte pelas plantas naturais, para 
ajudar no equilíbrio das energias 
do ambiente e trazer muito mais 
bem-estar para os seus dias.

Conheça as 
melhores FLORES para 
decorar a casa



15VARIEDADESCASCAVEL, 20 DE MAIO DE 2020

horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Este dia vem sob o signo da família e dos grupos. Essa é 
a melhor maneira de recarregar as baterias. Seu estado 
emocional está dirigindo sua vitalidade mais do que o 
habitual. Olhe para os outros e tente se comunicar.

Touro 21/04 a 20/05
Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua vida no 
mês que vem. É um bom momento para fazer contatos! O seu 
bem-estar interior se beneficiará se você se concentrar mais no 
conforto de sua casa, assim a sua vida diária melhorará.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai aprender mais sobre uma pessoa próxima. Seja dis-
creto! Você sente um desejo irresistível de saborear os prazeres 
da vida, mas luta contra isso porque é incapaz de relaxar.

Câncer 21/06 a 21/07
Você corre o risco de se decepcionar se ceder ao desejo 
de ajudar aqueles que não querem ser ajudados. Você 
está mais calmo e mais ativo, ao mesmo tempo. Tudo 
está indo bem, mas você precisa refinar as suas ideias 
em um ambiente calmo.

Leão 22/07 a 22/08
Você corre o risco de se decepcionar se ceder ao desejo de 
ajudar aqueles que não querem ser ajudados. Você está mais 
calmo e mais ativo, ao mesmo tempo. Tudo está indo bem, mas 
você precisa refinar as suas ideias em um ambiente calmo.

Virgem 23/08 a 22/09
Suas variações de humor vão lhe trazer sorte - agora é a hora 
de fazer alguns novos contatos. Você estará mais sensível ao 
frio, use roupas quentes e movimente-se mais.

Libra 23/09 a 22/10
É hora de suavizar um desentendimento. Você vai ser capaz 
de encontrar as palavras certas, sem torcer nada. Seu corpo 
não está recebendo bastante vitaminas ou minerais - não é 
nada grave, mas você deve resolver o problema.

Escorpião 23/10 a 21/11
Marte está trabalhando com você e lhe promete momentos 
inesquecíveis com as pessoas próximas. A felicidade está ao 
seu alcance. Você estará esgotado até o final do dia e seria 
uma boa ideia descansar e tomar um pouco de ar fresco.

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você vai encontrar pessoas ao seu redor que serão mais tem-
peramentais do que o habitual, mas tenha cuidado e analise o 
que elas podem lhe oferecer. A apatia que você vai sentir será o 
resultado de muita pressão, especialmente em seus músculos.  

Aquário 21/01 a 19/02
Você terá que mostrar perseverança e diminuir o seu ritmo para 
ser capaz de se libertar de restrições. Evite discussões calorosas 
que gastam sua energia. Você vai vencer, não duvide. Meditar 
seria uma boa maneira de recarregar suas baterias.

Peixes 20/02 a 20/03
Você é otimista e sociável e está no caminho certo para a rea-
lização pessoal. Certifique-se de manter uma dieta equilibrada. 
Seria uma boa ideia assumir uma atividade de lazer ligada à arte.

Sua intuição está muito forte hoje! Seus instintos estão 
guiando você na direção certa. Aproveite ao máximo estas 
peculiaridades e descarte outras que são baseadas em cir-
cunstâncias que não são relevantes e que são prejudiciais, 
especialmente a respeito de seus hábitos alimentares.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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formada
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A nata da
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(pl.)

Equivale a
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(símbolo)
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no Acre
Queimar
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restaurantes
Prática da
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de "oriental"
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Recipiente
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(a roupa) 
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(símbolo)
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Código
(abrev.)

Por um (?):
por pouco

Travessura
(bras.)
Raiva;
fúria

Real; ver-
dadeiro
Gelo,

em inglês

Concede 

Faz refe-
rência a 

3/ice — sir. 6/corola. 7/lavrado — memorar.
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 Estão abertas as inscrições 
para o PSS (Processo Seletivo 
Simplificado) que vai contratar 
temporariamente 1.394 profissio-
nais para atuar em unidades prisio-
nais do Paraná. O formulário está 
disponível no portal do Núcleo de 
Concursos da Universidade Federal 
do Paraná (http://www.nc.ufpr.br). 
É necessário estar cadastrado no 
Portal do Candidato.

Para participar, o candidato deve 
também pagar a taxa de inscrição 
no valor de R$ 75 até 29 de maio. 

A seleção acontecerá em duas 
etapas: a primeira é a seleção de 
títulos e a segunda se refere ao 
exame de investigação de conduta. 
A escolaridade mínima exigida é 
Ensino Médio completo e o salário 
é de R$ 3.055,69. 

“Um sistema penitenciário de 
qualidade é uma das prioridades de 
gestão. Para isso, sabemos que é 
importante valorizar nossos servido-
res, afinal, são eles que estão na 
linha de frente e são os responsá-
veis por concretizar toda e qualquer 
melhoria junto às unidades prisionais 

 Mãe e filha, de 57 e 26 anos, 
ficaram gravemente feridas ao 
serem atingidas por um veículo, 
no início da noite de ontem 
(19), na Rua Vicente Machado, 
esquina com a Rua Erechim, 
região central de Cascavel.

De acordo com testemunhas, 
elas haviam acabado de sair de 
um imóvel e seguiam em direção 
ao carro delas, que estava esta-
cionado nas proximidades, quando 
aconteceu o atropelamento. Além 
do impacto, as duas teriam sido 
arremessadas pelo veículo. Os 

Mãe e filha são atropeladas 
e ficam em estado grave

DANOS no veículo mostram a força do impacto

danos na parte frontal do carro 
mostram a força da batida.

A filha, identificada como Ana 
Clara Prasziewski, sofreu lacera-
ções no rosto e crânio, além de 
fratura fechada no braço direito. 
Já a mãe, Terezinha Praszie-
wski,  sofreu um TCE (Trau-
matismo Craniano Encefálico) 
grave e precisou ser intubada 
ainda no interior da ambulância. 

Devido à gravidade do estado 
delas, as duas vítimas foram enca-
minhadas ao HU (Hospital Universi-
tário) de Cascavel.  

1.179 mortes por covid-19
O Brasil registrou ontem (19) 1.179 novos óbitos em 24 horas, novo recorde, 

subindo para 17.971 o total de pessoas que morreram por coronavírus e 271.628 
casos confirmados. O Brasil também entra para o seleto time de países que regis-
traram mais de mil mortes diárias: Estados Unidos, Reino Unido, Itália e França. 

Com uma diferença: os EUA levaram 70 dias desde o primeiro caso confirmado para 
atingir a marca, o Reino Unido levou 68 dias, a França, 69, e o Brasil, 83 dias. 

Os estados com mais casos foram São Paulo com 65.995, Ceará com 28.112; Rio de 
Janeiro com 27.805, Amazonas com 22.132; e Pernambuco, com 21.242.

Salário de R$ 3.055: Paraná vai contratar 1.394 guardas prisionais
de todo o Estado”, ressaltou o secre-
tário estadual da Segurança Pública, 
Romulo Marinho Soares.

A seleção é válida por um ano, 
podendo ser prorrogada por igual 
período. A jornada de trabalho é 
de 40 horas semanais. O processo 
seletivo é conduzido pelo NC/UFPR 
(Núcleo de Concursos da Universi-
dade Federal do Paraná).

Os guardas prisionais terão como 
atribuição orientar, vigiar, fiscalizar, 
revistar e conduzir os detentos de 
unidades penais e cadeias públi-
cas. “Além de atender as carcera-
gens e unidades penais em todo o 
Estado, os guardas prisionais serão 
destinados também às equipes das 
novas penitenciárias nas regiões de 

Piraquara, Campo Mourão e Foz do 
Iguaçu”, explica o diretor do Depen, 
Francisco Caricati.

VAGAS
São 1.167 vagas para homens 

e 227 para mulheres, distribuídas 
em nove regiões do Estado. A divi-
são é a seguinte: 

Região de Curitiba .....283 vagas  
Ponta Grossa  ...........127 vagas
Guarapuava  .............65 vagas
Londrina  ..................279 vagas
Maringá ....................150 vagas
Cruzeiro do Oeste ......208 vagas
Cascavel ...................76 vagas
Foz do Iguaçu ............168 vagas
Francisco Beltrão .......38 vagas
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