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Após três meses, GOL retoma
três bases regionais, e volta
a Cascavel nesta quinta-feira
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O temporal que atingiu boa parte do Estado também
causou estragos e transtornos em Cascavel. No
Bairro Santa Cruz, casas foram invadidas pela lama e
o Córrego Bezerra transbordou. l Pág. 8e9
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Comércio fecha hoje, mas
prefeito vai recorrer para
tirar cidade da quarentena
O governador Ratinho Junior baixou decreto impondo quarentena em 134 cidades do Paraná,
inclusive em Cascavel. A medida prevê o fechamento dos serviços não essenciais, como comércio,
bares e academias. O prefeito Leonaldo Paranhos pediu que os empresários cumpram a
medida, mas prometeu recorrer ao governo para tirar Cascavel da lista.
l Pág. 3
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Opinião

Obstáculos para as decisões

Decisões precisam ser tomadas diariamente. As pessoas com
dificuldade de decidir costumam perguntar o que as impedem de
fazer isso. Muitas vezes dizem que não sabem o que é certo ou
que têm a impressão de não conseguir escolher um caminho entre
as várias possibilidades porque, posteriormente, elas poderiam
descobrir que a outra escolha teria sido melhor. As concepções
impedem as pessoas de decidir-se devido às imagens que fazem
de si mesmo. Daí a importância de examinar as ideias que estão
por trás dessa incapacidade de tomar decisões.
Uma dessas concepções pode ser o perfeccionismo. As pessoas
pensam que precisam tomar a decisão absolutamente certa sempre.
Mas isso não existe! Toda decisão é relativa. Não sabemos de antemão
o que vamos encontrar no caminho escolhido. Precisamos aceitar a
relatividade da nossa vida e das nossas decisões.
A aceitação se mostra difícil para o perfeccionista que gostaria
de ter domínio de tudo. Mas tomar decisão significa o contrário.
Significa abdicar da segurança e abrir mão exatamente daquilo que
se quer manter. Até para decisões menos importantes os perfeccionistas enfrentam problemas maiores. Para comprar um carro,
uma senhora não conseguia decidir-se pela cor. Diante de tantas
cores que a empresa lhe oferecia, ela estava em dúvida. Nenhuma
cor preenchia suas expectativas. Assim, ela ficou em dúvida por
semanas, o que lhe consumiu bastante energia. De um lado, ela
não estava segura quanto ao próprio gosto. Do outro havia o receio
da reação dos outros a uma determinada cor, se colocando na
dependência do julgamento de terceiros. Não importa a cor que
escolha, uma max
vez que
20posso me acostumar com qualquer carro.
No entanto, para
minmuitas
8 pessoas essa escolha acabando sendo
uma cerimônia. O perfeccionismo pode estar ligado à compulsão
de querer controlar tudo, mas ao tomar uma decisão, entregamos o
controle, confiamos a decisão a Deus. A falta de confiança também
é algo que dificulta a decisão. Caros leitores, pensemos nisso!
Você pode viver isso em você ou conhecer alguém que tenha
dificuldade em decidir. Talvez seja porque são perfeccionistas
demais. A decisão é sempre relativa. É preciso decidir e confiar.
Deus te abençoe e te guarde.
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Ministro da Economia, Paulo Guedes,
diz que em dois ou três meses o País terá
uma perspectiva mais clara sobre a saída
ou não da crise: “Teremos um horizonte
bastante claro de, se o Brasil vai ficar
preso na pandemia e no desemprego e na
miséria, como muita gente está dizendo
que vai; ou se vai sair, como eu acho, mais
rápido e surpreendendo outros países”.
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Paranhos vai recorrer de
“quarentena rigorosa”
Horas após o anúncio do
governador Ratinho Junior
de medidas restritivas para
134 municípios que fazem
parte das sete regionais de
Saúde com maior incidência de casos de covid- 19,
incluindo as Regionais de
Foz do Iguaçu, de Cascavel e
de Toledo, o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos,
em uma transmissão ao
vivo pelas redes sociais do
Município, anunciou que vai
recorrer da determinação.
“O nosso procurador jurídico, Luciana Braga Côrtes,
já prepara a documentação
administrativa e o secretário
de Saúde, Thiago Stefanello,
também está finalizando
uma planilha de dados que
mostram que Cascavel tem
feito o dever de casa com
responsabilidade no enfrentamento ao novo coronavírus. Assim, até quinta-feira
(2) vamos recorrer à Secretaria de Estado da Saúde
em relação às medidas.
Nós, desde o início, temos
trabalhado para salvar vidas,
mas também garantir que o
setor econômico sobrevivia”, argumenta o prefeito.
Considerado um “epicentro” da pandemia no Paraná,
Cascavel é a segunda cidade

do Estado em número de
casos (2.970) e terceiro em
mor tes (50), e vem sendo
citada com preocupação já
há algumas semanas pelo
secretário da Saúde do
Paraná, Beto Preto.
Contudo, Paranhos atribui o número elevado de
casos à quantidade de testes aplicados.
Em relação à situação
econômica, ele citou o
número de desempregados
e as diversas vezes que o
Ministério Público e o Poder
Judiciário solicitaram medidas mais drásticas e o Município apresentou a situação
do enfrentamento.
Durante o anúncio, Ratinho lembrou que esta é a
primeira vez que o Estado
determina regras e pediu a
colaboração de todos: “No
início da pandemia, nós
não determinamos medidas, pois as realidades dos
municípios são diferentes.
Mas, nesse momento, é
preciso tomar decisões
coletivas, pois, nesses
locais em que essas medidas serão adotadas, os
casos vêm crescendo de
forma semelhante e isso
requer ações conjuntas”,
afirmou o governador.

O muda com o decreto?

O decreto estadual determina a suspensão de todas as atividades
consideradas não essenciais. Assim, devem ficar fechados por 14
dias shoppings, galerias, comércio de rua, feiras, salões de beleza,
academias, bares, casas noturnas; transporte público restrito a
trabalhadores dos serviços essenciais; funcionamento dos mercados
de segunda a sábado, das 7h às 21h; com até 30% da capacidade
total; suspenso o funcionamento de serviços de conveniência em
postos de combustíveis (exceto nas rodovias); restaurantes e lanchonetes poderão atender somente no sistema drive-thru, delivery
ou retirada no balcão; reuniões profissionais ou pessoais devem
ser realizadas virtualmente e, quando necessário, com até cinco
pessoas; abertura de parques, praças e demais áreas coletivas ao ar
livre fica a critério de cada prefeitura.
Também estão suspensas as cirurgias eletivas diante da escassez
de medicamentos anestésicos e relaxantes musculares.
A fiscalização fica a cargo da Polícia Militar em parceria com as Guardas Municipais, sob pena de multa em caso de descumprimento.
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Junta Comercial

O vereador Sidnei Mazutti (PSC) vem desde abril negociando
com entidades representativas e prefeitura a manutenção
do escritório local da Jucepar (Junta Comercial do Paraná)
em Cascavel. Após inúmeras reuniões e audiência pública,
o vereador confirmou esta semana que a Junta Comercial
continuará prestando atendimento através de convênio com
a prefeitura. A estrutura funcionava no prédio da Acic, mas o
Tribunal de Contas do Estado encontrou ilegalidade, uma vez
que há despesas custeadas pelo Município, inclusive servidor.

Hospital de
Retaguarda

Os vereadores aprovaram
ontem (30) o projeto
encaminhado pela
prefeitura que cria o
Hospital Municipal de
Retaguarda Allan Brame
Pinho. Apesar de já estar
em funcionamento, a
aprovação do projeto pela
Câmara era necessária para
garantir a existência jurídica
do hospital.

Estrutura

O hospital é subordinado
à Secretaria Municipal
de Saúde e fica na Rua
Domiciliano Bresolin, 356,
no São Cristóvão, antigo
prédio do Hospital Santa
Catarina. Além de recursos
próprios, o hospital será
mantido por repasse de
verbas estaduais e federais
definidas por contrato
e poderá ainda firmar
parcerias com entidades
filantrópicas e receber
doações de empresas
privadas e públicos e ainda
de pessoas físicas.

E agora, Ratinho?
O Paraná era um dos
poucos estados onde

o governador não havia
se metido nas decisões
dos prefeitos sobre o
enfrentamento da pandemia.
Ontem, durante coletiva,
Ratinho Junior lembrou disso
e fez questão de frisar que
agora não é “orientação”,
como vinha fazendo, mas
“determinação”. Disse
também que as decisões já
estavam alinhavadas com as
associações de municípios.
A decisão de Cascavel de
querer ficar fora do decreto
coloca o governador numa
saia-justa, e já vinha sendo
citada pelo secretário Beto
Preto em entrevistas à
imprensa. Se Ratinho ceder
e atender o prefeito amigo,
sua “determinação” vai por
água abaixo.

Stock Car

A pressão do prefeito
Paranhos tem ao menos
uma explicação: Cascavel
é a única cidade do Estado
(e talvez a única do País)
que voltou a realizar provas
de automobilismo. Depois
da Copa Truck, já estava
agendada para este fim de
semana uma etapa da Stock
Car. Inclusive, parte da equipe
técnica nem saiu da cidade, à
espera da próxima prova.

Sessões virtuais

Depois de resistir por algumas semanas, a Câmara
Municipal de Cascavel se rende às sessões remotas e a
partir da próxima semana elas passarão a ser on-line.
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Nova USF Morumbi receberá
R$ 2 milhões em investimento

Com uma população de 9 mil
moradores, a USF Morumbi, em
2019, foi responsável por 21.258
atendimentos entre consultas
médicas ESF (Equipe Saúde da
Família), enfermagem e ser viço
social. Em relação aos procedimentos ambulatoriais, 32.608 pessoas
foram atendidas.
A Equipe Saúde da Família do
Bairro Morumbi, na zona norte de
Cascavel, é composta por médicos
generalistas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, zeladores, coordenadora de equipe de saúde bucal,
dentistas, auxiliares de dentista e
técnicas de saúde bucal.

Melhorias

Há 29 anos no serviço público a técnica
em saúde bucal da USF Morumbi Silvia
Cleide Martins, enfatiza que a nova estrutura oportunizará desenvolver cada vez
melhor o trabalho em prol da população.
“A nova USF Morumbi irá contribuir com o
desenvolvimento das nossas atividades.
Isso é muito bom para nós servidores
públicos e para a população”, destaca
Silvia, que completa: “Já presenciei muitas histórias de pacientes com os quais
realizamos o atendimento e sinto-me
parte da família de cada um deles. Isso
é muito gratificante”.
Lucilene Ortiz Boz conta com o apoio
da Equipe de Saúde da Família do
Bairro Morumbi. Ela tem um irmão
acamado há 13 anos por causa de um
acidente de trabalho e a equipe é responsavel pela qualidade de vida dele.
“Eu sempre digo às meninas da USF
Morumbi que elas são nosso anjo da
guarda, pois, além do meu irmão, elas
também cuidam de outros familiares que
estão comigo e que precisam de atenção”,
conta. “A nova unidade de saúde para o
bairro será muito bom não só para mim,
mas para toda a comunidade. Gosto
muito do trabalho da equipe da USF
Morumbi”, agradece Lucilene.

FOTOS: SECOM

Mais de 15 mil procedimentos
odontológicos foram realizados pela
USF Morumbi. Para a coordenadora
da USF Morumbi, Fátima Regina de
Carnaval, a nova USF Morumbi trará
mais comodidade e conforto aos
pacientes e servidores.
“Essa nova unidade tanto para
os pacientes quanto para os servidores ofer tará mais confor to a
todos. Há uma expectativa também para que com a nova unidade,
sejamos contemplados com a terceira equipe saúde da família, pois
temos uma população crescente
no bairro”, destacou Fátima.

A obra

Equipes de Saúde
da Família

Desde o surgimento do PSF (Programa Saúde da Família), em 1994,
até 2016, Cascavel havia implantado 27 equipes. Nos últimos três
anos, 22 EFS (Equipes de Saúde da
Família) foram implantadas.

A obra da Unidade de Saúde da Família Morumbi teve início no dia 9 de março deste
ano. A unidade de saúde poderá comportar três equipes de saúde da família, proporcionando ambientes adequados e acessíveis a população e aos servidores.
O espaço contará com: recepção, pré-consulta, sala de vacina, farmácia, 1 consultório odontológico com a capacidade total de 3 cadeiras odontológicas, escovário,
sala de curativos/suturas e coleta de material, sala de aplicação de medicamentos,
sala de atendimento individualizado, sala de serviço social, sala de inalação coletiva,
cinco consultórios, sala de reunião e educação em saúde, sala agentes comunitários
em saúde, sala administração e coordenação, vestiários masculino e feminino com
sanitários, copa, DML, sala de limpeza e desinfecção. Além disso, haverá sala de armazenamento e estocagem de material esterilizado, almoxarifado, rouparia, shaft/rack,
sanitários masculino, feminino, além de estacionamento.
A edificação receberá investimentos de R$ 1.999.999,54, sendo R$ 753 mil
do governo do Estado e R$ 1.246.999, 54 de contrapartida do Município. A
Divisão de Gestão de Insumos está elaborando o processo licitatório para a
compra do mobiliário. A obra está prevista para ser entregue em março de
2021, de acordo com o contrato com a construtora.

CASCAVEL, 1o DE JULHO DE 2020
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Cascavel amplia sistema de
coleta do esgoto sanitário

Com uma invejável posição no
ranking de saneamento do País,
Cascavel terá novas obras para
ampliar a rede coletora de esgoto.
Foi assinada nessa terça-feira (30),
pelo prefeito Leonardo Paranhos e
pelo gerente da Sanepar, Renato
Mayer Bueno, a ordem de serviço de R$ 3,7 milhões para a
implantação de 10,4 quilômetros de tubulação no Bairro Santos Dumont e em par te do Bairro
Aeroporto, zona sul da cidade.
Com 98% no índice de coleta
do esgoto, Cascavel ruma para a
universalização dos ser viços de
saneamento básico.
A chegada das obras é comemorada pelo prefeito e pelos
moradores que esperam o serviço há anos. “Cascavel está liderando o ranking nacional com 98%
de esgoto. Precisamos reconhecer o trabalho da equipe da Sanepar de Cascavel porque não se
traz dinheiro para a cidade sem
projeto, sem planejamento, sem
justificativa. Temos que respeitar
os técnicos que enxergam essa
necessidade. Com esse investimento de mais de R$ 3,5 milhões

SANEPAR

A ORDEM de serviço assinada estende o benefício do esgoto sanitário para mais dois bairros
chegamos mais per to dos 100%
e esse marco será histórico na
cidade”, destacou o prefeito.
O vice-presidente da Associação
de Moradores do Bairro Santos
Dumont, Valdecir Pereira Munhois,

disse que o investimento representa qualidade de vida para a
população: “É um sonho de mais
de 30 anos que hoje está se tornando realidade para nós. É uma
obra que será muito bem-vinda”.

Prioridades

Renato Mayer Bueno, gerente-geral da Sanepar, explicou que o serviço visa, em primeiro lugar, o atendimento à questão ambiental uma vez que se evita lançamento
de esgoto no lençol freático. E ele ressaltou ainda que o sistema traz melhoria à
saúde da população e valorização à região porque permite o crescimento vertical.
Além da rede coletora, a obra integra 2,3 quilômetros de linhas de recalque e
interceptores e uma estação elevatória, fazendo a coleta do esgoto dos 566 imóveis
previstos no projeto e também de empreendimentos que surgirem nos dois bairros.
As obras devem ser iniciadas em julho e concluídas até meados de 2021. Todo o
esgoto coletado receberá tratamento na estação localizada na região sul da cidade.

LOCAL
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GOL retoma três bases
regionais, inclusive Cascavel
Em resposta ao ligeiro crescimento da demanda por voos no País
e à necessidade de atender cidades
que dependem do recebimento de
cargas de emergência durante a
crise do coronavírus, a GOL Linhas
Aéreas anuncia a ampliação de sua
malha aérea, que entra em vigor
neste dia 1º e segue até 31 de julho.
O Sul do País é contemplado com
o retorno de operações regionais nas
cidades de Cascavel (CAC), no Paraná,
Joinville (JOI), em Santa Catarina, e
Passo Fundo (PFB), no Rio Grande do
Sul, além da volta de algumas rotas e
aumento de oferta de decolagens em
capitais e no interior.
Em Cascavel as operações voltam nesta quinta (2), com decolagens semanais às terças, às quintas e aos domingos para Guarulhos

(retorno às terças, quintas e sábados). A par tir de Guarulhos, os
clientes poderão seguir para mais
de 36 destinos brasileiros.
“O transporte aéreo é um serviço
essencial para o País, principalmente
em um momento como o atual. Na
GOL, a demanda dos clientes é parte
da importante decisão de oferecer o
serviço de uma rota, sempre levando
em conta as medidas de segurança,
em conformidade com os órgãos
competentes tanto no Brasil como no
exterior”, afirma Celso Ferrer, vice-presidente de Operações da GOL.

Na fronteira

Foz do Iguaçu (IGU) também passa
a contar com mais voos oriundos de
São Paulo: terças, quintas e domingos, em determinado horário; e
todos os dias, exceto domingo,
em outro. Com destino ao Galeão
(GIG), Foz dispõe de decolagens
diariamente. Navegantes (NVT),
por sua vez, recebe e emite voos
para Guarulhos de segunda a sexta
e aos domingos - a comunicação
do município catarinense com o
Galeão será de segunda a sábado,
enquanto a volta, de segunda a
sexta e aos domingos.

Bilhetes

Os bilhetes para o mês de julho estão disponíveis e podem ser adquiridos no
site http://www.voegol.com.br, no aplicativo da companhia, nas lojas GOL
nos aeroportos, pelo telefone da Central de Relacionamento, 0300 1152121, e nas agências de viagem.

Lançado ontem (30) no Teatro Municipal de Cascavel, através de uma iniciativa da Prefeitura de Cascavel, por meio
da Fundetec (Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de
Cascavel) e em parceria com o Sistema
Fiep (Federação da Indústrias do estado
do Paraná), o Espaço Criar (Criatividade,
Inovação e Robótica Aplicada) é uma ferramenta que tem como foco a inovação
e a interatividade de pessoas com criatividade para o desenvolvimento de novas
tecnologias, a chamada prototipação - atividade de criação de protótipos de aplicativos de software.
O Espaço Criar dará oportunidade para
que as pessoas que tenham interesse e
vocação pela inovação possam transformar
suas ideias em produtos ou projetos.
De acordo com Alcione Gomes, presidente da Fundetec, as ideias transformadas
em projetos virarão negócios e, consequentemente, em geração de renda e emprego.
“É um espaço onde as pessoas poderão
desenvolver seus projetos, fazer protótipos de produtos e também um espaço de

SECOM

Fundetec lança projeto Criar em parceria com sistema Fiep
O ESPAÇO
Criar está
instalado no
primeiro andar
do Teatro
Municipal de
Cascavel e vai
funcionar das
8h às 17h,
de segunda
à sexta
interação, onde serão oferecidas palestras e
cursos. A ideia é fortalecer o sistema de tecnologia da informação em Cascavel e que
as empresas de TI sejam abastecidas pelos
profissionais que serão capacitados nesse
espaço pela Fundetec e as universidades
parceiras”, avalia Alcione.
O coordenador administrativo da
Fundetec, Samuel Ribeiro, destacou
a importância do Espaço Criar para

impulsionar empresas e gerar mão de
obra capacitada. “Muitas vezes o empresário e o empreendedor precisam de um
pontapé inicial para iniciar a sua atividade.
E a Fundetec, junto com o Teatro Municipal, disponibilizam este espaço mais perto
da população, equipado com máquinas e
uma equipe técnica que pode auxiliar este
empreendedor a desenvolver, fototipar ou
criar algo em sua empresa e inovar.”
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“Ciclone bomba” traz chuva e ventos fortes e deixa estrago
Santa Cruz, Alto Alegre, Esmeralda, Santos Dumont e Guarujá, mas também houve prejuízos no Pioneiros Catarinenses,
no Cascavel Velho e na Colônia
Barreiros, na área rural.
A Defesa Civil do Município
realizou 16 atendimentos para
suprir demandas causadas por
cerca de 30 minutos de chuva
torrencial e fortes ventos. Duas
árvores e dois muros caíram.
Também foram atendidas duas
inundações e entregues lonas a
dez famílias.
Ao mesmo período, o Corpo
de Bombeiros atendia a uma situação de alagamento, outra de
destelhamento e duas de corte/
HOUVE queda de árvores e galhos
poda de árvore.
FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

As chuvas intensas que
atingiram com raios, vendaval
e granizo diferentes regiões do
Paraná, causaram estragos em
muitas cidades nessa terça-feira (30). A Defesa Civil emitiu
aler ta com antecedência, mas,
ainda assim, o temporal assustou os paranaenses. Eles foram
provocados por um fenômeno
chamado “ciclone bomba”, que
se formou no oceano e ajudou a
derrubar as temperaturas.
Em Cascavel, a chuva torrencial causou alagamentos, quedas de ár vores e destelhamentos, principalmente nas zonas
oeste e sul do Município. Também houve registro de granizo.
Os bairros mais atingidos foram

NA ZONA oeste da cidade, Córrego Bezerra transbordou

Inundações

NO BAIRRO Santa Cruz, a lama invadiu casas

No Bairro Santa Cruz, a obra de revitalização da Rua Xavantes não suportou
o volume de água que escoou com lama e pedras em diversas residências. Cinco
delas num raio de 100 metros, o que gerou indignação de moradores que residem há décadas no local e nunca haviam passado por situação semelhante. É o
caso de moradoras Irenda de Carvalho e Terezinha Majevski.
“Alagou minha casa, levou terra por tudo. Durante os 20 anos que moro
aqui isso nunca tinha acontecido. Saí correndo atrás de tábua para tentar
bloquear a água, e, se não fosse uma saída de água, minha casa teria desmoronado toda. E se chover assim durante a noite?”, questiona Irenda, que
estava com sua filha de 11 anos no momento da enxurrada.
Ela cobrou uma solução imediata para a situação, mesmo discurso de
Terezinha: “Que venham arrumar esse asfalto rápido. Não tem como ficar
desse jeito. E se estivéssemos dormindo na hora?”

Em Curitiba, dia virou noite

Os ventos que passaram dos 80 km/h em Cascavel
deixaram rastro de destruição também em diversas
cidades da região. Em Foz do Iguaçu, a Defesa Civil
registrou 800 pessoas afetadas pela tempestade com
vendaval. Em Nova Prata do Iguaçu, no sudoeste,
foram 400 pessoas afetadas.
Em Curitiba, o “dia virou noite” no fim da tarde,
com uma formação climática que, segundo o Simepar, é resultadaode um ciclone extratropical intenso, também conhecido como “ciclone bomba”, que
passou pela Região Sul do País.
Na capital paranaense, a tempestade derrubou árvores,
arrancou placas e destelhou casas. Trinta e sete bairros foram afetados, com pessoas desalojadas ou desabrigadas.
Segundo a Defesa Civil do Paraná, também houve
registros de ocorrências em Toledo, Serranópolis do
Iguaçu, Ubiratã, Tupãssi, Candói, Clevelândia, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Missal, Matinhos, Palmas,
Santa Lúcia e Santo Antônio do Sudoeste, dentre
outras cidades paranaenses.

LOCAL 09
De ventos de 83 km/h
a muito frio

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná registrou,
ontem, rajadas de vento de 83 km/h em
Cascavel e precipitação acumulada de 20,7
milímetros de chuva. Ainda assim, a temperatura chegou à casa dos 21ºC durante a
tarde. Para esta quarta-feira (1º), a previsão
é de mínima de 6ºC e máxima de 13ºC. O frio
continuará na cidade nos próximos dias, com
mínimas previstas de 4ºC e 2ºC e máximas
de 16ºC e 18ºC para amanhã e sexta-feira (3),
respectivamente, com possibilidade de geada
na quinta-feira.
No fim de semana o sol deverá prevalecer
no sábado (mínima de 3ºC e máxima de
19ºC) e aparecer encoberto por nuvens
de chuva no domingo (mínima de 12ºC e
máxima de 18ºC).

ACESSE pelo QR
Code a cobertura
sobre os estragos
causados pela
chuva em toda
a região nessa
terça-feira
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A influência das cores na quarentena

O isolamento social chegou com
o outono e continuará no inverno –
estações que carregam energias de
transição e introspecção para que seja
possível rever hábitos e comportamentos, encerrar ciclos e etapas, observar
emoções e pensamentos e deixar de
lado aquilo que não está sendo útil
para a sua vida pessoal, amorosa,
espiritual e/ou profissional.
E, agora, mais do que nunca, este
momento requer ainda mais atenção
e cuidado com o corpo, a mente, a
alma e a casa.
Neste momento, em que nos recolhemos e somos acolhidos pelas nossas casas, existe uma oportunidade
de observar nossas emoções e como
estamos expressando esses sentimentos por meio das tarefas do dia a
dia e no trabalho.
Lidar com situações inesperadas
e incomuns pode ser um aprendizado
com o que temos em casa: as cores
na quarentena. Pessoas que trabalham com arte, ilustração, decoração,
Feng Shui, terapia holística, cromoterapia e todas os que estão em casa,
independente da profissão, estão sob
a influência do ambiente que as cercam e uma das influências é a cor ou
mesmo a ausência dela.
A arquiteta Trícia Veratti obser va
que apreciar a vista da janela de sua
casa com muitas ár vores estimula
sua criatividade. Na mesa de trabalho
de casa, a arquiteta coloca um tecido
laranja e dourado, cores que favorecem o alto astral.
Durante a quarentena, Trícia refletiu
sobre a cor cinza e conta que já morou
em um apartamento com a predominância dessa cor e sentiu-se introspectiva
e triste e que, durante o isolamento, ao
ver fotos de ambientes e até revestimentos com essa tonalidade sentiu a
mesma tristeza de quando morava no
apartamento antigo.
Portanto, ela faz um alerta sobre
o uso da cor cinza na decoração dos
ambientes: “Sei que estamos na moda
do cinza e que ele pode transmitir sensações como despojamento (estilo
industrial), limpeza (estilo clean) ou
até requinte (estilos clássico e clássico contemporâneo). Porém é uma cor
que carrega em si um ar triste, solidão

DIVULGAÇÃO

e falta de vida”. E sugere para quem
deseja o cinza em casa neutralizar sua
presença com o uso de outras cores
em tapetes, almofadas, cor tinas,
móveis, além de iluminação e plantas.
A arquiteta deixa mais uma dica:
“Não tenham medo das cores, não
ache que vai cansar da cor. O nosso
lar é o reflexo da vida que está dentro
de nós e como tal pode nos influenciar

(para o lado bom ou ruim). É normal,
portanto, querer de tempos em tempos dar uma repaginada na casa.”
Durante a quarentena você pode
usar tecidos coloridos como mantas,
toalhas de mesa, pashminas, lenços
compridos que possam cobrir uma
cadeira ou uma poltrona ou um sofá.
Fonte: Personare
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horóscopo

Exercício
para o
corpo
Em + a
(contração)
Vitamina
encontrada
no limão

Os irmãos
nascidos
no mesmo
parto
Burro;
jumento
Barco de
recreio

Substância
que afia
a linha da
pipa

Abrir e
fechar os
olhos
Barragem
Arte,
em inglês
Emaranha;
enrola

Local da
lavagem
de roupas,
na casa
Vogais de
"filé"
Apertada

(?) os pés
no chão:
ser
realista

Seu senso de humor o torna mais popular do que nunca
e será muito bom para os relacionamentos. Respire fundo
e isso vai ajudá-lo a encontrar a calma que você precisa
para as reorganizações que está fazendo

Capricórnio 22/12 a 20/01

Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um talento para
se insinuar e seu charme vai abrir todas as portas! Se
você fizer um esforço consistente para moderar sua impaciência, você será um vencedor.

Aquário 21/01 a 19/02

Este é um bom dia para falar francamente. Você não será
capaz de suportar mais restrições. Seu cérebro sobrecarregado merece e exige descanso e evasão. Coma vegetais.

Peixes 20/02 a 20/03

Você tem ideias concretas, especialmente para os seus
projetos. A sorte estará do seu lado em todas as suas
aplicações. Você está em melhor forma. Evite excessos.

Serviço de
Atendimento ao Cliente (sigla)

Ósmio
(símbolo)

"(?) de
Família",
programa
do SBT

BANCO

3

Solução

I
T

Sagitário 22/11 a 22/12

Você vai descobrir algumas verdades das pessoas que
o rodeiam que vão ser difíceis de aceitar. Esta será
uma bênção disfarçada. Você está cada vez mais em
boa forma. Tudo que você precisa fazer é antecipar as
consequências para gastar sua energia de forma eficaz.

É apurado
no cão
Designado
para entrar
no jogo
(fut.)
Saudação
popular

3/art. 4/sena. 5/cerol. 6/embola. 8/racionar.

Escorpião 23/10 a 21/11

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações estão em
sintonia com o seu ego básico e isso o torna dinâmico hoje.
Você está inundado com uma sensação de bem-estar! Você
terá maior influência sobre os outros, mas não abuse.

O que tem
dia, mês
e ano

Pôr;
colocar
Amassa
no pilão

Libra 23/09 a 22/10

Você terá que fazer um esforço para ser aberto com os
outros. Você foi avisado, relaxe. Você estará melhor equipado para lidar com os problemas que estão segurando você.

Rifar (um
prêmio)

M
A
S

Virgem 23/08 a 22/09

Não
aceitar
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E
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A
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Leão 22/07 a 22/08

Você impõe suas ideias sem perceber. Seja flexível e
tudo vai correr sem problemas. A fadiga o está prendendo
fisicamente e você precisa recuperar o sono atrasado para
poder começar de novo.

A 3a nota
musical
Porém;
entretanto

Limitar
a quantidade

T
I
M
E
S
C
A
R
I
O
C
A
S

Câncer 21/06 a 21/07

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você não ficará
decepcionado com aqueles que o rodeiam e festividades
estão próximas. Você está cada vez mais em forma e
ficará satisfeito com seus esforços. Reduza o consumo
de doces, eles não são a recompensa ideal.

Batida;
pancada

Flamengo
e Fluminense
(fut.)

E
M
B
O
L
A

Você vai achar fácil dedicar tempo a sua família e agora é o
momento de pensar em detalhes que foram esquecidos pelo
tempo. Seu corpo precisa recarregar suas baterias e seria
uma boa ideia tomar ar fresco e respirar profundamente.

Exame
escolar
Post-(?),
adesivo

S
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Gêmeos 21/05 a 20/06

Assinou a
Lei Áurea
(Hist.)

© Revistas COQUETEL

Peça do
dominó com
seis pintas
Agora
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Touro 21/04 a 20/05

Seus pensamentos estão automaticamente se voltando para
os aspectos mais graves da vida. Dê a si mesmo uma folga!
Você estará em sua melhor forma. Tudo que você precisa é se
preparar para as consequências de seus excessos e ter uma
abordagem mais equilibrada para a sua produção de energia.

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

Seu ritmo de vida está se intensificando, mas não se esqueça
de si mesmo neste turbilhão de atividades. Você vai sentir a
necessidade de ficar sozinho e uma real necessidade espiritual de se concentrar em si mesmo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

11

12

POLÍCIA

HOJE NEWS, 1o DE JULHO DE 2020

Vítimas de violência ficam
até 40 dias sem serem ouvidas
Procedimento de entrevista sobre
situação de violência com criança ou
adolescente perante órgão da rede de
proteção, a escuta especializada é a
forma de menores vítimas de violência
serem atendidos e ouvidos pelas autoridades competentes de forma mais
eficiente e sem exposição do trauma
de forma recorrente. Em Cascavel,
junho começou com 113 casos para
a realização de escuta, com tempo de
espera de 30 a 40 dias por caso.
Os números são da Secretaria de
Assistencial Social e do Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente e, segundo o presidente
do CMDCA, Valdair Debus, foram
influenciados pela pandemia.
“Durante a pandemia, houve dias

em que não foram feitas escutas, por
conta de decretos, mas agora os atendimentos voltaram e talvez a boa notícia seja que aumentou o número de
horas dos três profissionais que estão
cedidos [um da Ação Social e dois da
Saúde] e que fazem a escuta. Esperamos que isso venha suprir a demanda,
porque não se pode esperar nesses
casos, pois isso pode causar prejuízos
à política pública que garante o direito
criança e adolescentes”, diz Debus.
A preocupação com a demora na
realização da escuta especializada,
feita por profissionais do Município
cedidos ao Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente), da
Polícia Civil, é que o tempo prejudique
na coleta de informações e provas. A

gravidade da situação e a manutenção
do convívio entre violentados e violadores podem fazer com que os crimes
se percam, sejam esquecidos ou ainda
pior, que se repitam.
A escuta especializada ocorre na
sede do Nucria, na Rua das Palmeiras,
3.427, no Bairro Coqueiral. O serviço
ocorre nas terças e nas quintas-feiras,
durante o dia, e às quartas-feiras, no
período da tarde.
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Um caminhoneiro de 32 anos
ficou gravemente ferido em
um acidente registrado nessa
terça-feira (30) na PR-180,
em Cascavel. O caminhão,
carregado com farinha, seguia
no sentido a Cascavel quando
o condutor teria perdido o
controle da direção e o veículo
tombou em cima da ponte.
O motorista ficou preso nas
ferragens e sofreu fratura exposta
em um dos braços. Ele foi
levado em estado grave ao HU
de Cascavel. A carga ficou
espalhada no local.

Lucas Augusto Lang, 26 anos, ficou ferido na
tarde de ontem (30) após cair de uma altura de
seis metros. Ele verificava goteiras no telhado de
uma empresa na Avenida Assunção, em Cascavel,
quando se desequilibrou e caiu. O jovem sofreu
trauma em tórax e no abdômen e foi levado ao HU
(Hospital Universitário) de Cascavel.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01
18
01
02
16

HOJE NEWS

CASCAVEL, 1o DE JULHO DE 2020

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

PORTFÓLIO
COMPLETO DE
INVESTIMENTOS

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

sicredi.com.br

SICREDI. 116 ANOS FAZENDO JUNTOS.
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O automobilismo brasileiro abriu
as disputas da temporada 2020 no
último fim de semana em Cascavel,
com a Copa Truck. Neste sábado (4)
e domingo (5), era para ser a vez dos
carros da vez da Stock Car acelerarem
na cidade, no Autódromo Zilmar Beux.
Só que o decreto estadual que autoriza
apenas serviços essenciais na cidade
fez o time recuar.
Com isso, organizadores e produtores do evento ficaram de mãos atadas. Aliás, eles estavam a caminho de
Cascavel quando receberam a notícia
do decreto estadual que limitou atividades em diversas cidades paranaenses.
Comitivas chegaram ontem à noite na
cidade e hoje já devem se reunir com
o prefeito Leonaldo Paranhos.
Há ainda os encarregados por serviços estruturais que já estavam em
Cascavel desde a semana passada,
pois Copa Truck e Stock Car contrataram os profissionais conjuntamente
para atuar nos dois eventos, e, assim,
diminuir custos.
No último domingo, na corrida dos
Brutos, não houve acesso ao público
nem à imprensa, o que se repetirá

STOCK CAR

Vai ter Stock Car?

CORRIDA seria realizada neste fim de semana em Cascavel
agora caso a corrida de carros seja
liberada. Pelo alarde que não queria
causar, a Stock Car trabalhou em sigilo
para antecipar a volta da competição e
estrear a nova geração de carros - os

Chevrolet Cruze e Toyota Corolla.
E é esse próprio sigilo que rege a
desistência da prova. Como ela não chegou a ser “confirmada”, então não está
“cancelada”, apenas não vai acontecer.

Fórmula 1 abre a temporada 2020

F1

A Fórmula 1 abre a temporada
2020 neste fim de semana com o
Grande Prêmio da Áustria, às 10h10.
O palco da primeira corrida do ano
será o circuito de Spielberg, que no
domingo seguinte receberá mais uma
corrida, o GP da Estíria, como forma
CARRO de Lewis
Hamilton é destaque
na temporada

de remanejar o calendário devido à
pandemia de coronavírus.
A F1 2020 começa cheia de incógnitas sobre favoritismos e quase quatro
meses depois do fim de semana originalmente marcado para o começo da
temporada. Na pista, a disputa inicial

deve se polarizar entre Mercedes e
Red Bull, mais especificamente entre
Lewis Hamilton e Max Verstappen.
No período sem corridas, mesmo
sem atividades de pista, muita coisa
impor tante aconteceu nos bastidores: o teto orçamentário foi aprovado,
o regulamento outrora previsto para
2021 foi adiado em um ano e várias
mudanças importantes foram definidas pelas equipes.
Por isso, os carros que embarcaram para a Austrália para abrir as
disputas do ano em março terão
algumas sutis atualizações na comparação com os bólidos que vão finalmente voltar a acelerar neste fim de
semana na Áustria. Quanto à performance, ela deve ser semelhante
à realizada em fevereiro durante a
pré-temporada, em Barcelona, que é
quando as máquinas não costuma
desenvolver todo seu potencial.
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700 vezes Messi

15

D’Ale vai parar?

Aos 39 anos, o meia Andrés D’Alessandro deve decidir nos próximos meses
o momento em que vai aposentar as
chuteiras dos gramados. Ídolo do Internacional e do River Plate, o argentino
revelou que deve fazer seu último jogo
como profissional com a camisa do time
gaúcho “se nada estranho acontecer”,
mas mostrou não pensar no tema. “Se
eu chegar ao final do ano cansado e não
querendo saber mais nada, vou tomar a
decisão [de parar]. Mas hoje ainda sinto
vontade de levantar cedo porque gosto
de futebol”, disse ele, que tem contrato
com o Inter até o fim do ano.

União paulista

MESSI marcou 630 gols pelo Barça e 70 pela seleção argentina
Lionel Messi foi o único jogador
do Barcelona com motivos para
comemorar no empate por 2 a 2 com
Atlético de Madri, nessa terça-feira
(30), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol 2019/2020.
No Camp Nou, o time catalão
ficou no 2 a 2 com o Atlético de Madri,
em partida que registrou o 700º gol
do camisa 10. Com o resultado, o
Barça permaneceu na vice-liderança
do Espanhol, com 70 pontos em 33
partidas - o Real Madrid, líder, tem 71
pontos em 32 jogos. Com 59 pontos,
o Atlético é o terceiro colocado.
Na carreira, Messi tem 630
gols pelo Barcelona e 70 gols pela
seleção da Argentina. O astro havia
passado em branco nos últimos
três jogos, contra Sevilla, Athletic
Bilbao e Celta de Vigo. Contra o
Atlético da capital, porém, não desperdiçou a chance que teve em um
pênalti no segundo tempo, quando o

Com RS fechado,
Grêmio vai a SC

Sem liberação para trabalhos com
contato físico em Porto Alegre, o
Grêmio anunciou que irá trabalhar
em Criciúma, em Santa Catarina,
embora ainda sem data prevista. O
presidente Romildo Bolzan Júnior justificou a decisão com a necessidade
de se preparar para o Campeonato
Brasileiro e disse que o Tricolor não
pode mais “esperar” pelo avanço nos
protocolos e liberações do governo
do Rio Grande do Sul.

placar indicava 1 a 1.
REAL MADRID
Já o Real Madrid enfrentará um
adversário com um histórico um
tanto quanto favorável: afinal, dos
últimos 12 encontros com o Getafe
no Espanhol, o clube da capital conquistou 11 vitórias e um empate,
com média de quatro gols marcados
em suas partidas em casa (embora
o último encontro de janeiro passado
no Coliseu Alfonso Perez tenha sido
mais equilibrado do que o resultado
final de 0 a 3 sugere).

JOGAM HOJE
15h15
21h30
21h30
14h
14h
14h
16h15
14h30
14h30
17h
17h
14h30
14h30
16h45
16h45
16h45
16h45
15h
17h15

CARIOCA
Bangu x Cabofriense
Flamengo x Boavista
Portuguesa x Botafogo
INGLÊS
Bournemouth x Newcastle
Arsenal x Norwich
Everton x Leicester
West Ham x Chelsea
ESPANHOL
Alavés x Granada
Valencia x At. Bilbao
Betis x Villarreal
Valladolid x Levante
ITALIANO
Bolonha x Cagliari
Internazionale x Brescia
Fiorentina x Sassuolo
Verona x Parma
Lecce x Sampdoria
Spal x Milan
PORTUGUÊS
Belenenses x Tondela
Sporting x Gil Vicente

Corinthians, Palmeiras, Santos e São
Paulo adotaram o mesmo discurso
na hora de definir quando as competições serão retomadas. Os quatro
mantêm conversas e se aproximaram
de outros clubes, como o Fluminense,
que também acreditam que os torneios
só devem voltar a ser disputados em
agosto. Os dirigentes destas equipes
estão em uma posição bem diferente da
adotada pelo Flamengo, que está empenhado em disputar as competições o
mais rápido possível. Os paulistas e o Flu
acreditam que vão ter uma desvantagem esportiva com o retorno imediato.
No caso dos paulistas, os cartolas estão
conversando nos últimos dias com a
federação local e a ideia é que o estadual
também inicie em agosto, mesmo com o
Brasileiro programado para o mesmo mês.
Por isso, o pedido é de o nacional iniciar
ao menos na segunda quinzena.

Na TV

Os oito clubes brasileiros que negociaram seus direitos de TV fechada com
a Turner se reuniram em Brasília com
o presidente Jair Bolsonaro e com o
ministro das Comunicações Fábio Faria.
O encontro teve como pauta a Medida
Provisória 984 editada pelo Planalto e
que dá aos clubes mandantes a prerrogativa de negociarem seus direitos de
transmissão. Participaram do encontro
os presidentes de Athletico-PR, Coritiba, Palmeiras, Bahia, Santos, Ceará,
Fortaleza e Internacional. A relação
entre eles e a empresa estadunidense é,
entretanto, litigiosa. A emissora acusa
os clubes de descumprirem uma série
de cláusulas contratuais. Estes, por
sua vez, rechaçam a tese, e acreditam
que a empresa esteja em busca de um
pretexto para rescindir os acordos sem
arcar com uma multa bilionária, algo
que ela nega veementemente.

16

ÚLTIMA HORA

Governo prorroga
auxílio emergencial

O governo confirmou nessa terça-feira
(30) a prorrogação do auxílio emergencial.
Serão liberadas mais duas parcelas de R$
600 (R$ 1.200 para mães solteiras) nos
próximos dois meses.
O auxílio emergencial é pago a
trabalhadores informais, autônomos,
desempregados e microempreendedores individuais (MEIs), cuja renda foi
reduzida durante as medidas de isolamento social para tentar conter a transmissão do novo coronavírus.
A prorrogação será feita por decreto.
Contudo, o ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse que o governo pretende distribuir as duas novas parcelas
de R$ 600 do auxílio emergencial em
quatro etapas.
Segundo Guedes, a divisão das parcelas será uma “aterrissagem inteligente”.

De acordo com ele, a ideia é que no início
de agosto sejam pagos R$ 500; outros R$
100 no fim do mês; em setembro, serão
depositados mais R$ 300 no início do mês
e outros R$ 300 no fim.

QUEM PODE RECEBER
Quem já teve o cadastro aprovado
pelo governo estará automaticamente
apto a receber a quarta e a quinta parcela.
“Não há necessidade de se recadastrar”,
informou o presidente da Caixa, Pedro
Guimarães. O banco é responsável pelo
pagamento do auxílio.
Ele, porém, lembrou que o período
para se cadastrar se encerra em 2 de
julho. Até o último balanço, 65 milhões
de pessoas tinham o cadastro aprovado.
Cerca de 1 milhão de pedidos ainda estão
em análise.
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Ministro sai 5 dias
após ser nomeado

O ministro da Educação, Carlos Decotelli, anunciou ontem (30) seu pedido
de demissão, cinco dias após ter sido
nomeado para cargo pelo presidente
Jair Bolsonaro. A demissão foi a maneira
encontrada pelo governo federal para
encerrar a crise criada com as incorreções
no currículo divulgado por Decotelli.
Para o cargo no MEC, voltaram a ser
cogitados o secretário de Estado da
Educação do Paraná, Renato Feder, o
ex-assessor do Ministério da Educação
Sérgio Sant’Ana e o conselheiro do CNE
(Conselho Nacional de Educação) Antonio Freitas, que é pró-reitor na FGV e
cujo nome aparecia como orientador do
doutorado não realizado por Decotelli.
A polêmica se deu com as falhas no currículo de Decotelli, onde constava um
doutorado pela Universidade Nacional
de Rosario, da Argentina. O reitor da
instituição, Franco Bartolacci, negou que
ele tenha obtido o título. Isso torna nulo
seu “título” de pós-doc feito na Alemanha e ainda há ainda sinais de plagio na
dissertação de mestrado.

A PANDEMIA
NÃO ACABOU
E A COVID-19 MATA!
RESPEITE O ISOLAMENTO SOCIAL.

O GOVERNO DO PARANÁ NÃO TEM MEDIDO ESFORÇOS PARA COMBATER
ESSA DOENÇA, MAS VOCÊ PRECISA FAZER A SUA PARTE.

FIQUE EM CASA.

!

SE PRECISAR SAIR,
USE MÁSCARA.

EVITE AGLOMERAÇÕES.
NÃO ORGANIZE FESTAS
E ENCONTROS.

NÃO VAMOS DEIXAR O CORONAVÍRUS VENCER ESSA BATALHA.

MANTENHA AS
CRIANÇAS LONGE DAS
PESSOAS IDOSAS.

