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Bem diferente do ritmo acelerado que vinha desde o segundo semestre do ano 
passado, com a inclusão de novos voos, nos últimos meses o Aeroporto Municipal 

de Cascavel registra queda de 75% dos passageiros. A Gol opera três voos semanais 
e a Azul deve voltar a partir do dia 14. 

Movimento no aeroporto
cai 75% devido à pandemia

l Pág. 8

Procuradoria orienta veto ao homeschooling l
 Pá

g. 
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TEM JOGO?
Após ter o jogo contra o Foz cancelado no 

último sábado, o Cascavel Futsal vive a 
expectativa se terá a partida desta quinta, 

em Marechal Cândido Rondon. O problema 
estaria no fato de a Liga Futsal Paraná 

não ter entregue toda a documentação 
à Secretaria Estadual de Saúde com o 

protocolo de segurança sanitária. 
l Pág. 14
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
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 Presidente Jair Bolsonaro, sobre 
o auxílio emergencial de R$ 600, 

pago em cinco parcelas. Ontem, ele 
anunciou a prorrogação do benefí-

cio até dezembro, mas com parcelas 
de R$ 300: “O valor, como vínhamos 
dizendo, R$ 600, é muito para quem 

paga, no caso o Brasil. Podemos dizer 
que não é um valor suficiente, muitas 

vezes, para todas as necessidades. 
Mas basicamente atende”, completou. 

Os sonhos norteiam a vida
Final dos anos 80. Rô tinha acabado de chegar de Londres. 

Morávamos no mesmo pensionato em São Paulo. Ela, uma gauchinha 
introvertida e discreta. Eu, uma maritaca tagarela. Ela amava David Bowie. 
Eu, breguices. Éramos diferentes em gosto e estilo. Mas nossas almas 
se reconheceram.

Um dia, ao desabafar com Rô sobre um projeto que tinha dado errado, 
culpei meu jeito falante de ser pelo fracasso. Lamentei por não seguir o velho 
ditado de que o segredo do negócio é o segredo. Ela discordou. Surpreendi-me. 
Rô disse que, ao botar a boca no trombone, eu sempre encontrava alguém 
que me indicava alguém para me ajudar. Lembrei-a das decepções no meio 
da jornada. Ela me lembrou das conquistas que atropelavam as decepções. 
Concordei. Rô, então, revelou-me que seu grande sonho era ser atriz de teatro, 
por isso veio a São Paulo. Fiquei boquiaberta.

Jamais imaginaria que aquela menina tímida e caseira sonhasse com 
o holofote. Confessou sua frustração de ser recepcionista de um escritório 
quando sua mente viajava pelos palcos. Eu a incentivei a fazer testes e a 
bater nas portas. Aproveitar as oportunidades da capital. Ela respondeu 
que, diferente de mim, que fazia das rejeições fontes de motivação, para 
ela, as rejeições a atrofiavam.

Um ano depois, escondida atrás de sua timidez e cansada do ritmo 
de vida da capital paulista, Rô decidiu voltar para sua terra natal. Eu não 
me conformava. Ela estava desistindo dos sonhos. Rô disse que faria 
das minhas vitórias as dela e que minha luta era das duas. Pediu-me 
para continuar esgoelando no alto-falante e partiu. Trocávamos cartas. Ela 
seguia sonhando quietinha no seu canto e torcendo por mim.

Uma noite, ao voltar para casa, encontrei um envelope amarelo 
debaixo da porta. O carimbo era da cidade de Rô, mas a letra não era 
dela. Abri a carta. Retirei um recorte de jornal noticiando o acidente de carro 
com um casal de namorados no Lago Guaíba. O rapaz sobrevivera; a moça 
morrera afogada. Quem assinava o recorte era a mãe de Rô. Desmoronei.

Chorei. Desabei. Abati-me. Uma garota tão cheia de sonhos; todos afo-
gados nas águas do Guaíba. O vazio de ligar e não ouvir a voz da amiga. 
As cartas que não chegariam mais. Uma juventude enterrada na eternidade. 
Ficaram as lembranças e o pedido para continuar sendo a maritaca tagarela. 

Para mim, esgoelar meus sonhos sempre atraíram decepções e indica-
ções. Na somatória, as vitórias. Decepções fazem parte da vida. Rejeições 
idem. Elas me chateiam, mas não interferem na minha luta. Sempre que 
penso que falo demais, lembro da voz baixinha e suave da amiga me 
dizendo: guria, você sempre conhece alguém que te indica alguém.

Formada em Letras, Celina Moraes é escritora e cronista

MARCOS CORRÊA/PR

 “É pouco para quem 
recebe e muito para 

quem paga”.

Quarta-feira, 2/9/20208 O Paraná

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

07 16 20 23 24 25 26
concurso: 350

06 09 25 26 42 44

concurso: 2125

concurso: 1531

VASCO DA GAMA

concurso: 2105

07 09 12 13 22 29 35 
36 37 39 41 50 52 54 

57 81 87 90 92 96

05 07 21 25 30 43

10 12 19 21 23 36 43

09 15 20 33 41 43
concurso: 2294
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07 43 59 61 62

concurso: 5482

66.479
41.715
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14.993
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concurso: 2026

FASES
DA LUA

Maringá
max 31 
min 19

Cascavel
max 29
min 18

Foz do Iguaçu
max 30
min 17

Londrina
max 30
min 17

Curitiba
max 21
min 14

CRESCENTE
23/09 - 22h56 

CHEIA
02/09 - 02h23

Quarta
2/9/2020

MINGUANTE
10/09 -06h28

NOVA
17/09- 08h00

Quinta
3/9/2020

Sol

Sol

Sol

Sexta
4/9/2020 Paranaguá

max 24
min 17

 Brasília - O presidente 
Jair Bolsonaro anunciou, 
nessa terça-feira, a pror-
rogação do auxílio emer-
gencial em mais quatro 
parcelas de R$ 300, até 
dezembro. A decisão foi 
tomada após reunião com 
líderes partidários no Palá-
cio da Alvorada e entrará 
em vigor com a publicação 
de uma Medida Provisória.

Bolsonaro reconhe-
ceu que o valor atual de  
R$ 600 não atende a 
todas as necessidades, 

mas voltou a dizer que 
ele “é muito para quem 
paga”. “Como vínhamos 
dizendo, R$ 600 é muito 
para quem paga, no caso 
o Brasil, e podemos dizer 
que não é um valor sufi-
ciente muitas vezes para 
todas as necessidades, 
mas basicamente atende”.

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, que 
também participou da reu-
nião, disse que o governo 
está fazendo o que é “pos-
sível” com os recursos 

disponíveis. “Ao estender 
essa camada de proteção à 
camada da população bra-
sileira, o presidente não 
deixou ninguém para trás 
e, dentro da nossa ideia do 
que é possível fazer com os 
recursos que nós temos, 
estender por quatro meses 
o valor de R$ 300 do auxílio 
emergencial é importante, 
sinalizando para o futuro 
a retomada das reformas”. 

Criado em abril por 
iniciativa do Congresso, 
o auxílio emergencial 

previa o pagamento de  
R$ 600 por três meses a 
informais, microempreen-
dedores individuais, autô-
nomos e desempregados, 
além dos beneficiários 
do Bolsa Família.  No 
fim de junho, o benefício 
foi prorrogado por dois 
meses, no mesmo valor.

Na avaliação da equipe 
econômica, essas pessoas 
ainda precisam de apoio, 
mas, devido ao custo elevado 
do programa, de cerca de R$ 
50 bilhões por mês, o valor 

do auxílio precisaria ser 
valor menor, o que vai exigir 
a aprovação do Congresso.

De acordo com o Minis-
tério da Economia, o custo 
do auxílio está estimado 
em R$ 254,4 bilhões e 
já foram desembolsados  
R$ 212,75 bilhões. A Caixa 
pagou a quinta parcela do 
auxílio para os beneficiá-
rios do Bolsa Família em 
agosto; para os demais 
trabalhadores o crono-
grama para o saque conti-
nua em andamento.

Auxílio emergencial terá mais
quatro parcelas de R$ 300

 Brasília - A Secom 
(Secretaria de Comunica-
ção da Presidência) repro-
duziu em suas redes sociais 
nessa terça-feira (1º) uma 
fala do presidente Jair Bol-
sonaro de que “ninguém 
pode obrigar ninguém a 
tomar vacina”, referindo-se 
à vacina contra a covid-19. 

Contudo, em fevereiro, o 
próprio presidente sancio-
nou lei que permite a vaci-
nação compulsória como 
forma de enfrentar a pan-
demia da covid-19. O ECA 
(Estatuto da Criança e do 
Adolescente) também deter-
mina ser “obrigatória a vaci-
nação das crianças nos casos 
recomendados pelas autori-
dades sanitárias”. 

Na postagem, a Secom 
também afirma que “o 
governo do Brasil preza 
pela liberdade dos brasilei-
ros”. “O governo do Brasil 
investiu bilhões de reais 
para salvar vidas e preservar 
empregos. Estabeleceu par-
ceria e investirá na produ-
ção de vacina. Recursos para 
estados e municípios, saúde, 
economia, TUDO será feito, 
mas impor obrigações defini-
tivamente não está nos pla-
nos”, diz a legenda.

Na noite de segunda, 
Bolsonaro foi abordado por 
uma mulher que lhe pediu 
a proibição da vacina contra 
a covid-19 por considerá-la 
“perigosa”, considerando o 
tempo que deve levar para 
ficar pronta. Para a apoia-
dora, “em menos de 14 
anos, ninguém pode colocar 

Governo diz que “ninguém é obrigado a tomar vacina”
uma vacina no mercado” 
e a solução seria proibi-la. 
“Ninguém pode obrigar 
ninguém a tomar vacina”, 
respondeu Bolsonaro a ela. 

Em junho, o governo 
federal começou a participar 
de um acordo de cooperação 
no desenvolvimento tecno-
lógico e acesso do Brasil a 
uma das vacinas em desen-
volvimento para a covid-19. 
Considerada uma das mais 
promissoras do mundo, a 
vacina é desenvolvida pela 
Universidade de Oxford e 
pela AstraZeneca. 

88% dos brasileiros tomariam vacina 
Cerca de nove em cada dez brasileiros (88%) se 
vacinariam contra a covid-19 caso a vacina fosse dis-
ponível para a população. É o que mostra a pesquisa 
“Global Attitudes on a COVID-19 Vaccine”, realizada 
pela Ipsos com 27 países para o Fórum Econômico 
Mundial. No ranking do estudo, o Brasil aparece 
empatado com a Austrália (também com 88%) na 
segunda posição, atrás apenas da China, onde quase 
a totalidade (97%) dos entrevistados afirma que toma-
ria a vacina contra o coronavírus. No terceiro posto, 
está a Índia, com 87%. A média global é de 74%.
Dentre os entrevistados brasileiros que responderam 
que não se vacinariam, 63% justificam que se preo-
cupam com os efeitos colaterais, 21% não acreditam 
que a imunização seria eficaz, 10% acham que não 
estão correndo risco de se contaminar com a doença, 
7% são contra vacinas em geral, 2% declaram não ter 
tempo e 18% alegam outras razões. A questão pos-
sibilitava responder múltiplas alternativas.

Quase 4 milhões de infectados
O Brasil registrou mais 1.215 mortes em função da 
pandemia do novo coronavírus, chegando a 122.596 
o total de pessoas que perderam a vida. Há 2.690 fal-
ecimentos em investigação. Os dados estão na atual-
ização diária do Ministério da Saúde divulgada na noite 
dessa terça-feira (1º).
Também foram identificaram 42.659 novas pessoas in-
fectadas. Com isso, o total de casos acumulados alcan-
çou 3.950.931. 
Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 
669.239 pessoas estão em acompanhamento e outras 
3.159.096 já se recuperaram.
A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de ca-
sos) ficou em 3,1%. A mortalidade (quantidade de óbitos 
por 100 mil habitantes) atingiu 58,3. A incidência dos 
casos de covid-19 por 100 mil habitantes é de 1880,1.
Os estados com mais registro de mortes foram São 
Paulo (30.375), Rio de Janeiro (16.217), Ceará (8.447), 
Pernambuco (7.614) e Pará (6.176). As Unidades da Fed-
eração com menos óbitos até o momento são Roraima 
(593), Acre (616), Tocantins (687), Amapá (663) e Mato 
Grosso do Sul (889).
Em número de casos, São Paulo também lidera 
(814.375), seguido por Bahia (259.418), Rio de Janeiro 
(226.800), Minas Gerais (218.781) e Ceará (216.333). 
A novidade é Minas Gerais, que até semana passada 
estava na quinta posição, mas ultrapassou o Ceará.  

O acordo prevê a com-
pra de lotes da vacina e da 
transferência de tecnologia. 
Alguns estados também fir-
maram acordos por outras 
vacinas. São Paulo negocia a 
compra da Coronavac, droga 
desenvolvida pela farma-
cêutica chinesa Sinovac. 
Já o Paraná firmou acordo 
de cooperação com o Fundo 
Russo de Investimentos 
Diretos (RFPI, na sigla 
em russo) para a realiza-
ção de testes, produção e 
distribuição de vacina em 
território brasileiro.
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br Uma semana após a 

Câmara de Vereadores ter 
aprovado projeto que auto-
riza a educação em casa 
em Cascavel, o chamado 
homeschooling, o procu-
rador-geral do Município, 
Luciano Braga Côr tes, 
divulgou em vídeo que 
está recomendando ao 
prefeito Leonaldo Para-
nhos o veto à medida. 
Conforme a assessoria 
de comunicação da pre-
feitura, até ontem o pre-
feito ainda não tinha um 
posicionamento sobre a 
recomendação feita.

Pela proposta apro-
vada, os pais ou respon-
sáveis teriam liberdade 
para ministrar aulas dos 
filhos em casa, sem que 
frequentassem a escola. 
Embora já seja praticada 
em outros países, no Bra-
sil não existe qualquer 
regulamentação a respeito. 
Pelo contrário. Não ir para 
a escola é crime.

O procurador lembra 
que a Constituição, no 
ar tigo 208, prevê como 
um dever dos pais mandar 
os filhos para a escola. Já 
o ECA (Estatuto da Criança 
e do Adolescente) estabe-
lece sanções aos respon-
sáveis de menores que 
não estejam matriculados 
e não frequentem as aulas.

“Não vou entrar no 
mérito do homeschooling, 
se é válido ou não. Minha 
posição, como procurador-
-geral do Município, é indi-
car o veto ao prefeito, pois 
entendo que há claramente 
uma inconstitucionalidade 
em a Câmara propor um 
projeto desses no Muni-
cípio sem que tenhamos 
uma diretriz federal”, argu-
menta Luciano.

Segundo ele, o ar tigo 
22 da Constituição Fede-
ral estabelece que é 
competência exclusiva 
da União estabelecer as 
leis e as diretrizes bási-
cas da educação nacio-
nal e compete também 
ao Estado estabelecer 
essas leis e diretrizes, 
mas não ao município.

“Como podemos com-
patibilizar essas leis fede-
rais, a Constituição, a LDB 
[Lei de Diretrizes Básicas] 
e o ECA, que estabelecem 
essas sanções aos pais 
cujos filhos não estão 
indo às escolas, com uma 
lei municipal que autoriza 
o homeschooling? Ela 
fere a Constituição e é 
incompatível com outras 
leis federais que tratam 
do direito da criança e do 
adolescente e não poderia 
o município legislar sobre 
isso”, afirma o procurador, 
que identifica o conflito: 
“Teremos um conflito sério 
entre leis e, em conflito de 
leis, prevalece sempre a lei 
federal, porque é ela que 
deve regular a matéria”.

Os vereadores foram 
aler tados sobre todos 
esses aspectos, mas o 
autor do projeto, Olavo San-
tos, insistiu que a medida 
era necessária pois cerca 
de 200 famílias já teriam 
adotado a prática em Cas-
cavel e estavam desassisti-
das legalmente. A votação 
teve 13 votos favoráveis e 
sete contrários. 

O Ministério Público 
também já havia se posi-
cionado sobre a inconstitu-
cionalidade da lei munici-
pal, mas está aguardando 
uma possível sanção ou a 
promulgação para tomar as 
medidas possíveis.

Candidatos
Por falar nisso, já podem 
começar as apostas: três, 
cinco, sete? Quantos 
candidatos a prefeito 
Cascavel terá neste ano?

Reeleição
Uma coisa já parece certa: 
20 dos 21 vereadores vão 
disputar a reeleição. O outro 
que sobrou é Paulo Porto, 
candidato a prefeito pelo PT. Ou 
seja, também estará no pleito.

Feriadão
Por falar em Câmara... 
Em função do feriado de 
Independência, a Câmara de 
Vereadores estará fechada na 
segunda-feira (7). As sessões 

Eleitor no escuro
Com a regra que prevê impugnação de pesquisas eleitorais 
com a exclusão de possíveis pré-candidatos na consulta, a 

campanha deste ano entra nas convenções partidárias sem 
qualquer panorama do cenário atual. Isso alimenta o festival 

de informações desencontradas. Fulano tem 75%; cicrano 
leva a disputa para o segundo turno; beltrano vai virar o jogo, 
e por aí vai. Se por um lado a regra visava garantir mais rigor 
às pesquisas, por outro deixou o eleitor no escuro até agora. 

Mas só o eleitor, porque, nos bastidores, todos os grupos estão 
muito bem municiados de informações, que vão, inclusive, 

pautar as decisões tomadas até o próximo dia 25, quando se 
encerra o prazo para os partidos definem seus candidatos.

 1º candidato definido
Cascavel já tem o 

primeiro candidato 
a prefeito. O PRTB 
definiu chapa pura 
em convenção na 
noite de ontem: o 

major da reserva da 
Polícia Militar Arsênio 
Rodrigues Filho (foto) 

como candidato a 
prefeito e o coronel 

da reserva do Exército 
Jorge Jerônimo como 
vice. Os dois seguem 
agora a Brasília, para 
capitanear o prestígio da expressão máxima do partido, o 

vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Eles 
já devem gravar um vídeo com o apoio de Mourão. A sigla 
já definiu nove mulheres e 17 homens como candidatos a 

vereador, mas espera fechar as 32 vagas possíveis.

ordinárias retornam nos dias 
8 e 9 de setembro, com início 
às 9h na terça e às 14h na 
quarta-feira.

Nova diretoria
A partir de outubro, o 
comando da AMC (Associação 
Médica de Cascavel) passará 
para as mãos do conhecido 
médico cascavelense Jesus 
Viegas. Dono de um currículo 
invejável e de milhares de 
partos, Dr. Jesus assume 
o novo desafio aos 80 
anos de idade com muita 
determinação e vitalidade, 
tendo ao seu lado como vice o 
médico intensivista Cristiano 
Mroginski. A eleição para o 
Triênio 2020/2023 ocorreu 
segunda, na sede da AMC. 

REPRODUÇÃ CATVE

Procurador recomenda que
prefeito vete homeschooling
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As comemorações em relação 
aos 198 anos da Independência do 
Brasil, celebrada no dia 7 de setem-
bro, serão diferentes este ano em 
Cascavel por conta da pandemia de 
coronavírus. Apesar de o desfile cívi-
co-militar ter sido cancelado, ações 
pontuais serão realizadas no Muni-
cípio para garantir que a chama do 
patriotismo não se apague.

A largada dessas atividades ocor-
reu ontem (1º), com a abertura oficial 
da Semana da Pátria, com uma ceri-
mônia no Calçadão da Avenida Brasil. 
O Hino Nacional foi executado, bem 
como o Hino da Independência. Houve 
ainda apresentação de capoeira. 

Para a secretária de Educação, 
Márcia Baldini, este momento é 
importante para a valorização da 
pátria: “Não podemos deixar de enal-
tecer e comemorar mais um ano de 
Independência do Brasil, mais um 
ano de história”, frisa. “Durante a 
semana teremos várias atividades 
educacionais envolvendo as escolas 
municipais, estaduais e privadas de 
Cascavel, com trabalho com as crian-
ças e seus familiares”. 

Segundo a secretária, as institui-
ções de ensino vão trabalhar com os 
alunos temas como a Independência 
do Brasil, o Hino da Independência e 
os Símbolos Nacionais. Na rede muni-
cipal, haverá ainda o 1º Concurso de 
Desenho Brasil: Nossa gente, nossa 

Semana da Pátria é aberta 
oficialmente em Cascavel

Verde e amarelo
O secretário de Planejamento e 
Gestão, Edson Zorek, foi quem deu 
o start oficial à Semana da Pátria e 
teve a honra de hastear a bandeira 
do Brasil na cerimônia. Ele lembra 
que as celebrações do Dia da Inde-
pendência estão espalhadas por 
toda a cidade, uma vez que os pré-
dios e as praças do Município estão 
“vestidos” de verde e amarelo, 
reforçando para a população essa 
data tão importante para a história 
de todos os brasileiros. 
“O poder público municipal se preo-
cupou em trazer essa comemoração 
para a nossa cidade, para os nossos 
munícipes e fez então uma deco-
ração. Fica agora o convite para os 
comerciantes e para toda a popu-
lação fazer a sua decoração para 
que todos vivenciem e lembrem-se 
dessa data comemorativa. Talvez, 
nesses 198 anos, este seja o maior 
momento de reflexão, a maior dife-
rença de todas as outras vezes em 
relação ao jeito de se comemorar e 
aqui, em Cascavel, não é diferente, 
mas não será menos importante 
nem menos brilhante a comemora-
ção da nossa pátria”, conclui Zorek. 

história, com alunos dos 4º e 5º anos 
do Ensino Fundamental. 

No dia 7 de setembro, às 10h, 
a população está convidada a, cada 
um em sua casa, cantar o Hino 
Nacional Brasileiro e, em seguida, 
postar em suas redes sociais como 
uma manifestação de civismo 
com as hashtags #cascavelpr e 
#semanadapatria.  

Às 17h, a Fundação Municipal de 
Esporte e Cultura de Cascavel pro-
moverá a Caminhada da Independên-
cia, com saída do Ecopark da Região 
Oeste até o Centro Nacional de Trei-
namento e Atletismo.

FOTOS: SECOM
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Cascavel registra queda por
oito semanas consecutivas
Após um pico registrado de 21 a 

27 de junho, Cascavel acumula oito 
semanas seguidas de queda de 
novos casos de covid-19. O acom-
panhamento é feito por semana 
epidemiológica de notificação, de 
sábado a domingo. A última que 
passou, de 23 a 30 de agosto, é a 
semana 35 e os dados serão divul-
gados apenas nesta quarta.

Conforme o gráfico, Cascavel 
apresenta uma queda consistente, 
embora é possível que tenha havido 
aumento na última semana. Isso 
porque, até o dia 22 de agosto, 
havia registro de que 5.846 pes-
soas haviam se infectado com o 
novo coronavírus. Ontem, o total 
era de 6.291 casos, diferença de 
445 em uma semana e meia.

Cascavel registra coeficiente de 
incidência maior que os nacional e 
estadual: 1.780,1 para cada 100 
mil habitantes, contra 1.671,5 
(Brasil) e 1.043,1 (Paraná).

Contudo, a taxa de letalidade é 
menor, de 1,98%, contra 3,2% e 
2,53%, respectivamente.

Dos mais de 6 mil infectados, 
122 morreram em decorrência de 
complicações da covid-19. O pico 
de óbitos ocorreu dia 10 de julho, 
quando houve seis mortes. Uma 

semana antes, em dois dias houve 
cinco mortes diárias. Desde então, 
houve um dia com três óbitos e a 
média tem se mantido em duas ou 
uma morte, e nem todos os dias.

Black Friday 
brasileira
Se é bom para os 

empresários, é atrativo para 
o consumidor. A ação que 
vai acontecer em todo o 
País é chamada de Black 
Friday brasileira, inspirada 
nos Estados Unidos, que 
tem tradição de promover 
liquidações em feriados 
nacionais, aproveitando  

nosso Sete de Setembro,  
que comemora a 

Independência do Brasil.

Desta quinta-feira (3) até o dia 13 
deste mês, mais de 30 empresas de 
Cascavel de setores diversos como 
alimentação, móveis, eletrodomés-
ticos e confecções participam da 
campanha Semana do Brasil.

A primeira edição foi realizada 
pelo governo federal ano passado 
para estimular as vendas, agora, 
a ação nacional tem a missão de 
ajudar na retomada da economia. 
O slogan desta edição é “Todos 
juntos com segurança pela recon-
quista e o emprego”. 

A ação oferece incentivos fiscais 
e descontos para pequenos, médios 
e grandes empresas e material de 

divulgação que poderá ser adaptado 
e utilizado sem custo extra. 

A retomada da economia é um 
dos assuntos tratados com aten-
ção e preocupação nos últimos 
meses durante as reuniões do 
Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e 
do Comércio Varejista de Cascavel 
e Região). “Os empresários estão 
discutindo propostas, mobilizando-
-se e articulando ações. O objetivo 
até o fim do ano é turbinar as ven-
das e alavancar o comércio depois 
das dificuldades enfrentadas pelas 
lojas, que sofrem restrição desde 
março”, explica o presidente do 
Sindilojas, Leopoldo Furlan. 

Mais de 30 empresas aderem à campanha Semana do Brasil
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Feira do Produtor 
retorna aos domingos

 A Feira do Pequeno 
Produtor volta a funcionar 
aos domingos. A comercia-
lização dos produtos será 
na Rua Duque de Caxias, 
ao lado da tradicional Feira 
do Teatro, que já se tornou 
um ponto de encontro da 
população de Cascavel 
nas manhãs de domingo.

O diretor de Turismo 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, 
Lucas Souza, explica que 
a ampliação dos dias da 
feira faz parte do Plano de 

Retomada Econômica no 
pós-pandemia. “É um dia 
a mais para os produto-
res comercializarem seus 
produtos e, consequente-
mente, fazerem com que 
a roda da economia gire 
mais rápida”, observa.

No últ imo sábado 
(29), a feira voltou para 
seu ponto tradicional ao 
lado da Prefeitura de Cas-
cavel. Nas terças e quin-
tas-feiras, a feira fica no 
estacionamento do Teatro 
Municipal Sefrin Filho.

Feira do Teatro
A tradicional Feira do Teatro é um espaço de expo-

sição e venda de artesanatos, food trucks, artigos de 
coleção, brechó, entre outros produtos.

O espaço é dedicado para exposição e comerciali-
zação de peças artesanais, o que estimula a atividade 
cultural e econômica com geração de trabalho e renda.

Além de divulgar as atividades artísticas e artesa-
nais, a feira oferece oportunidade para novos negócios 
com a cultura como fonte de desenvolvimento econô-
mico e turístico. O espaço também tem como objetivo 

promover o convívio entre gerações.COMERCIALIZAÇÃO dos produtos será na Rua Duque de Caxias, 
paralela à tradicional Feira do Teatro

FOTOS: SECOM
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 O abrigo
Fundado em 1977, o Abrigo 

São Vicente de Paula, mantido 
pelas Irmãs Marcelinas, foi 
criado em 1977 e acolhe 
idosos encaminhados pelo 
Creas III (Centro de Referência 
e Assistência Social) e por 
familiares. A maior parte dos 
idosos que estão no abrigo não 
tem família. 

O abrigo tem capacidade de 
30 pessoas e é mantido com 
doações e ações beneficentes. 
Hoje, o abrigo São Vicente de 
Paulo é o único lugar de Cascavel 
regular para atender os idosos 
em vulnerabilidade. 

 O Município de Cascavel tem 
uma população de cerca de 32 mil 
pessoas com mais de 60 anos, 
a chamada terceira idade. No 
entanto, apesar de toda experiên-
cia e sabedoria que os idosos car-
regam, o tempo também os deixa 
vulneráveis a agressões físicas e 
psicológicas, inclusive da própria 
família. É por essa razão que as 
denúncias são tão importantes.

Conforme dados da Divisão de 
Vigilância Socioassistencial da 
Seaso (Secretaria Municipal de 
Assistência Social), houve redução 
de 53% das denúncias de violações 
de direitos dos idosos em Cascavel 
no primeiro semestre deste ano: 

Denúncias de violações dos 
direitos dos idosos caem 53% 

foram 15, contra 32 registradas no 
mesmo período de 2019.

As principais violações regis-
tradas são: negligência, violência 
física, violência psicológica, violên-
cia intrafamiliar, falta de cuidados 
adequados por parte do cuidador, 
isolamento e violações associadas 
ao alto grau de estresse do cuidador.

Para a assistente social Márcia 
Engel, a diminuição nas denúncias 
pode ter ligação com a pandemia 
do novo coronavírus.

Denúncias
Se você está precisando de ajuda 
ou conhece algum idoso que está 
em situação assim, não hesite em 
denunciar. O canal para denún-
cias do Município é a Ouvidoria, 
telefone 156, ou on-line, pelo 
aplicativo Particity; que pode 
ser baixado no smartphone, 
tablets ou pode ser acessado 
pelo Portal do Município de Cas-
cavel (cascavel.atend.net). 
Esse tipo de demanda também 
pode ser atendida nos Creas 
Leste, Oeste e Sul. Ao receberem a 
denúncia, as equipes da Secretaria 
de Assistência Social seguem até 
o local para averiguar a situação e 
tomar as medidas necessárias. 

Ouvidora do Município - 156
Creas Leste - (45) 3902-1766 
Creas Oeste - (45) 3902-1736 
Creas Sul - (45) 3902-1750

Telefones para denúncias

 Alunos do curso de Ciências Con-
tábeis da Unioeste (Universidade Esta-
dual do Oeste do Paraná), do Câmpus 
de Cascavel, prestam assistência e 
afeto aos residentes do abrigo São 
Vicente de Paulo, em Cascavel. 

Intitulado Contabilidade e a solida-
riedade com a melhor idade, o projeto 
teve início em 2017 e faz parte da 
área de economia solidária, dentro da 
disciplina Ética Geral e Profissional.

Com a pandemia do novo coronaví-
rus, o projeto foi interrompido e agora 
voltará ao normal com a liberação pelos 
órgãos competentes e tomando todas 
as medidas restritivas exigidas, especial-
mente porque os idosos fazem parte do 
grupo de risco ao contágio da covid-19.

A coordenadora do projeto, profes-
sora doutora Neiva Feuser Capponi, 
explica que o projeto tem como objetivo 
promover a integração da turma, ao pro-
porcionar a solidariedade e a responsa-
bilidade social e conhecer na prática 
aspectos da economia solidária. 

Neusa esclarece que conhecimen-
tos em economia solidária permitem 
que os acadêmicos tenham o olhar 
além do conhecimento técnico ofere-
cido pelo curso. “Proporcionar essa 

Estudantes desenvolvem ação solidária em abrigo de idosos
partilha dos acadêmicos com o Abrigo 
São Vicente de Paulo mostra que a 
Unioeste tem como linha a interação 
com a comunidade externa. Os bene-
fícios ocorrem, inclusive por promover 
profissionais mais humanizados a par-
tir destas interações sociais”.

OUTROS MIMOS
Além da doação de roupas, o grupo 

faz visitas e estabelece um vínculo de 
afeto com os moradores. Para se ter 
uma ideia, além da arrecadação, alunas 
também fazem unhas das moradoras, 
jogam dominó, baralho, quebra-cabeça, 
entre outros. “A interação foi excepcional, 
modificando inclusive o ambiente em sala 
de aula”, comemora a professora.

O que é economia solidária
Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar 

o que é preciso para viver: sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, 
sem destruir o ambiente. A economia solidária se respalda em ações de preser-
vação do meio ambiente, de cooperação do bem comum da sociedade, de um 
modo resiliente, sob as premissas de cooperação, fortalecimento de grupos e 

ações pelo bem comum da sociedade.
O trabalho é organizado a partir de cooperativas, associações, clubes de troca, 

empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam ati-
vidades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, 

comércio justo e consumo solidário.



08 LOCAL CASCAVEL, 2 DE SETEMBRO DE 2020

 Ao contrário do ritmo acelerado 
que vinha desde o segundo semes-
tre do ano passado, com a inclu-
são de novos voos, nos últimos 
meses o aeroporto Coronel Adal-
ber to Mendes da Silva, em Cas-
cavel, tem registrado movimento 
fraco. Para ser exato, o número 
de passageiros caiu 74,6% desde 
março, na comparação com o 
mesmo período do ano passado.

Cascavel está na rota de voos 
com destino a Curitiba, Guarulhos 
(SP), Campinas (SP) e Por to Ale-
gre, em operações das compa-
nhias aéreas Gol e Azul. Mas, 
assim como no restante do País, 
os voos foram suspensos em 
março devido à pandemia do novo 
coronavírus. A Gol voltou a operar 
no dia 2 de julho e atualmente 
oferece três voos semanais. Já a 
Azul confirmou retorno das ativida-
des para o dia 14 deste mês.

Segundo a Transitar (Autar-
quia de Mobilidade, Trânsito e 
Cidadania), durante o período da 

Movimento no aeroporto
cai 75% devido à pandemia

pandemia, 24 mil passageiros 
embarcaram e desembarcaram 
em Cascavel, apenas um quarto 
do registrado no mesmo período 
de 2019, quando 94.568 pessoas 
estiveram por ali.

Considerando a movimentação 
total de janeiro a agosto deste ano, 

VANDERLEI FARIA

POR enquanto, apenas a Gol opera em Cascavel

março-agosto/2020 ..... 24.000
março-agosto/2019 ..... 94.568 

janeiro-agosto/2020..... 85.568
janeiro-agosto/2019..... 123.564

Embarques/desembarques

a queda é menor, de 30,7%. Isso 
justamente devido à demanda 
aquecida nos dois primeiros 
meses. Em números, a com-
paração fica mais clara: foram 
85.568 embarques e desembar-
ques neste ano, contra 123.564 
no ano passado. 

O novo terminal de passageiros e 
o novo pátio de aeronaves estão 
prontos. A obra envolveu mais de dez 
contratos e teve o investimento total 
de R$ 40 milhões. 
De acordo com a prefeitura, é preciso 
aguardar apenas as liberações da Anac 
(Agência Nacional de Aviação Civil) e 
da Aeronáutica do Brasil para que o 
novo terminal comece a funcionar. 
A previsão é de que ainda neste mês 
aconteça a migração do antigo para o 
novo ponto de embarque e desembar-
que, que terá capacidade para receber 
1.200 pessoas diariamente, permitindo 
ao Município ultrapassar a marca de 
400 mil passageiros por ano.
Em todo o ano de 2019, passaram pelo 
aeroporto de Cascavel um total de 
241.165 passageiros. PREFEITURA aguarda liberações da Anac para iniciar operações na nova estrutura

Novo terminal deve receber 1.200 pessoas por dia
DIVULGAÇÃO
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No Feng Shui, o vento lembra movi-
mento e mudanças. O vento ou brisa do 
mês de setembro é um dos mais agra-
dáveis de sentir. Setembro é o mês da 
primavera, período de vida nova, movi-
mento e transformações que a vida pede 
ou que podemos realizar nas energias 
da vida, em casa ou no ambiente de 

trabalho. (Feng significa ar e Shui, água)
Existem várias formas de provo-

car as mudanças e uma delas é pela 
aplicação do Feng Shui, cujo objetivo 
é equilibrar as energias e provocar 
mudanças e movimentos. Para te aju-
dar nesse equilíbrio, veja o roteiro para 
começar as mudanças:

Trabalho e disciplina são as pala-
vras-chave do mês de setembro que 
vibra no nº 4. Depois de crescer em 
busca de sucesso, hora de estabilizar 
o que vem construindo nesses três 
últimos meses e, pra isso, requer 
dedicação, praticidade e persistência. 
É trabalhar suado, arar a terra, fincar 
seus objetivos. Organize sua rotina. 

No quesito financeiro, é um mês 
para economizar e aprender a lidar 
com limites e restrições, sendo assim, 
seja realista. Reveja suas finanças. Se 
estiver em dívidas, negocie e trabalhe 

Vibrações do mês de setembro
arduamente (o famoso renda extra) 
para colocar as contas em dia. Tem 
dinheiro para investir? Veja qual seu per-
fil e estude a melhor opção para inves-
timento. Lembrando que a energia do 
mês é de trabalho e economia, então, 
se esforce, dê o seu máximo para aten-
der todas as suas necessidades e cum-
prir com os compromissos que assumiu.

Na saúde, tenha cautela quanto 
aos excessos de responsabilidades 
e comprometer sua saúde devido o 
estresse e preocupações. Isso poderá 
trazer dores na cervical e nos ombros.

No amor, estando você numa relação ou 
em busca de uma, atenção com atitudes 
egoístas e possessivas. Evite conflitos 
para não comprometer seu relacionamento.

No geral, foco no trabalho e na 
busca de estabilidade financeira. 
Esteja seguro de si mesmo e seja 
firme nos seus valores e nas suas 
convicções, desde que não prejudique 
nada nem a ninguém. Lidere sua vida 
e daqueles que dependem de você. 

Cores do mês: verde, azul e cinza. 

Fonte: João Bidu  

Temperança
A Temperança é a carta de Tarot 

de Setembro. Este é o mês em que 
as águas da cura fluem nas jarras 

da Temperança, que estão nas mãos 
de um anjo que aparece pousado na 
Terra, indicando que tudo começa, 

aos poucos, a se harmonizar. Depois 
de um duro caminho, desde o 

começo do ano, uma leve brisa de 
esperança sopra no ar. 

A carta de Tarot de Setembro é 
o arcano XIV, a representação de 
uma das quatro virtudes cardinais 
(ou orientadoras). As virtudes são 
predisposições humanas para a 

prática do bem. A Temperança é a 
virtude do comedimento, do domínio 

de si, da ação sem exageros, da 
sobriedade. 

Setembro: mês de mudanças

l Faça uma faxina geral: um ambiente limpo é sinônimo de ambiente sadio e harmo-
nioso. Então, vassoura e aspirador em punhos para fazer aquela faxina. Limpe bem tudo. 
l Mude tudo de lugar: mude os móveis de lugar, os quadros de parede, troque a roupa 
de cama, o tapete da sala com o do escritório. Mude os talheres e pratos. Troque o enfeite 
ou planta da mesa de jantar por outro.  Mude tudo e dê movimento a casa.
l Invada o quarto das bagunças: acabe com a mania de guardar entulhos, jornais e revis-
tas velhas, móveis e objetos quebrados, jogo de copos e panelas velhas, retalhos, formas 
de alumínio, roupas e sapatos etc. Tudo que está há muito tempo parado e sem uso, ocupa 
espaço e é energia parada, estagnada. Provoca falta de movimento. Bloqueia a circulação da 
energia vital em na casa e vida. A solução ideal é por tudo para correr. Dê rumo as “tralhas”. 
Você deve doar, vender, por em uso e, se for o caso, jogar fora. Movimente as energias. Abra 
espaço na sua vida para o novo, para novas energias.
l Limpe as gavetas e armários: muitas vezes não temos um quarto da bagunça, mas, 
em compensação, temos um armário ou cômoda cheia de bagunça. Em menor proporção, 
isto significa energia estagnada em nossa vida. Solução: arrume e doe.
l Casa arrumada e em ordem: casa bagunçada é sinal de desleixo generalizado. Em 
geral, você está a um passo de desistir de realizar seus projetos pessoais. Arrume a sala. 
Seu quarto. Os armários. As gavetas. Tenha seus pertences, papéis, roupas e utensílios 
bem arrumados e organizados, fáceis de achar. Você irá notar que as coisas irão fluir 
com mais facilidade.
l Cuide bem de sua casa: viver numa casa mal cuidada é sinal de decadência e falta 
de vontade de realizar novos projetos. Comece imediatamente a cuidar da sua casa: 
pintura, limpeza etc.
l Nada de lixo: lixo em casa é sinônimo de prosperidade indo embora. Lixo em casa 
tem que ficar na lixeira até na hora de o lixeiro passar.
l Muito verde: a última dica é ter muitas flores e plantas naturais em casa, para 
atrair boas energias. Para a primavera, você pode ter em casa muitas plantas e flores. 
Fonte: Terra
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Gêmeos 21/05 a 20/06

Câncer 21/06 a 21/07

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Evite os colegas indesejáveis, você não precisa encontrá-los 
só para agradar alguém, aprenda a dizer não. Coloque a sua 
energia em coisas mais construtivas e pense em relaxar neste 
feriado para colocar a mente em equilíbrio. Você merece!

Aquário 21/01 a 19/02
É bom começar o dia com um banho de sal grosso, vem 
chumbo por aí! O dia será desagradável com pessoas inco-
modativas, respire fundo e desvie da galera chata. Apesar 
de tudo, você está no caminho certo e você sabe disso. Um 
convite pode mudar tudo hoje.

Peixes 20/02 a 20/03
Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do presente 
constrói a sua confiança. Aproveite ao máximo a paz e a 
tranquilidade do dia para dar atenção ao que pode estar 
faltando em sua dieta. O movimento planetário vai melho-
rar o seu humor. 

Espere mais um pouco antes de consolidar um projeto, mas 
não desista. Sua distração com a alimentação pode causar 
problemas digestivos. O amor está em alta hoje, pode surgir 
um convite inesperado. 

Passa a controlar melhor sua sensibilidade e com isso ouve 
melhor as pessoas e pensa mais no que deve fazer. Com mais 
energia e estará melhor de saúde em geral, como resultado.

Contatos interessantes abrirão novas portas para você. Boas 
e novas amizades estão no horizonte. Você está perdendo 
tempo com assuntos sem importância e está cansado.

As circunstâncias de hoje lhe darão os meios para finalizar 
um projeto. Evite discussões inúteis, assim se poupará de 
ter gente ignorante por perto. Concentre-se em você mesmo.

A sorte estará em seus passos hoje. Pense em fazer um 
joguinho simples e quem sabe você ganha alguma coisa, 
pode até ser nos sorteios do Instagram.  Seus exageros na 
comida podem gastar suas reservas de energia. Busque uma 
dieta mais equilibrada. 

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do presente 
constrói a sua confiança. Aproveite ao máximo a paz e a 
tranquilidade do dia para dar atenção ao que pode estar fal-
tando em sua dieta.

Colherá os frutos dos esforços que fez no mês passado. 
Isso é algo para se comemorar! Um sentimento interno de 
bem-estar vai permitir que você coloque um grande número 
de ideias em ordem. A serenidade vai fazer você mais forte.

Você vai ser realista no desenvolvimento de seus planos para 
o futuro. Embora esteja em boa forma para jogar o jogo da 
vida você ainda pode fazer uma pausa e obter um pouco 
de ar fresco.

Concentre-se em estabilidade e em autoconfiança hoje, con-
solidando as coisas especialmente no aspecto familiar. Sua 
impaciência para sair da rotina o está deixando imprudente. 
Trate suas articulações com cuidado.

Solução

Acesse

e divirta-se com diversos
www.coquetel.com.br

passatempos

 /coquetel  @coquetel
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Feminicídio
Homicídios
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Mortes no trânsito
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Os dois rapazes que morreram 
em confronto com a Polícia Militar, 
na noite de segunda-feira (31), já 
tinham passagens pelo meio poli-
cial. Eles reagiram à abordagem 
após roubo a uma residência no 
Bairro Lago Azul. A ocorrência inva-
diu a madrugada de ontem e dois 
policiais foram baleados.

A ordem dos fatos começa 
com a invasão a uma casa no 
Bairro Lago Azul, onde a família 
foi amarrada e diversos objetos, 
como joias e eletrônicos, foram 
levados. A vizinha, percebendo a 
movimentação estranha, acionou 
a PM. Os ladrões fugiram antes 
da chegada dos policiais. 

Foi durante as buscas que o 
primeiro confronto aconteceu. Os 
suspeitos foram surpreendidos 
pela Polícia Militar na Avenida 
Corbélia, Bairro Morumbi, e efe-
tuaram diversos disparos, acer-
tando os policiais.

Um dos criminosos se escondeu 

Rapazes mortos em confronto
eram conhecidos no meio policial 

em uma casa e, ao ser encontrado 
por outra equipe da PM, atirou 
novamente, mas foi baleado, mor-
rendo antes mesmo da chegada do 
Siate. Ele foi identificado como Adil-
son Cardenas dos Santos e já tinha 
quatro passagens pela polícia, uma 
delas por crimes patrimoniais.

Já Maycom Newtom de Paula 
morreu em um terceiro confronto 
que ocorreu na sequência. Equipes 
da PM faziam buscas na região e 
localizaram Maycom no Bairro Inter-
lagos. Ele atirou e os PMs revida-
ram. Maycom morreu no local. 
Ele tinha passagens por roubo e 
furto qualificado. Não há informa-
ção sobre possível condenação de 
nenhum dos dois. 

Um preso, outro 
foragido
Um terceiro suspeito do assalto foi 
preso entre um confronto e outro. 
Ele era foragido da Justiça, mas não 
há informação sobre os crimes dos 
quais é acusado.
Há ainda um quarto suspeito de 
participação no roubo que fugiu do 
local e que já foi identificado. 
A Polícia Civil pede que informações 
a respeito dos ladrões podem ser 
repassadas de forma anônima pelos 
telefones 190 e 197. 

 Os dois policiais feridos durante 
confronto, atingidos por disparos 
na mão, na perna e no abdômen, 
estão internados no HU (Hospital 
Universitário) de Cascavel.

Na tarde de ontem (1º), eles 
receberam a visita do governador 
Carlos Massa Ratinho Júnior e do 
comandante-geral da Polícia Mili-
tar do Paraná, coronel Péricles de 
Matos. O próprio coronel informou 
que o estado de saúde dos ser-
vidores é estável. “Nós viemos 
trazer nosso apoio, reconheci-
mento e solidariedade a esses 
servidores que foram baleados de 
forma covarde quando tentavam 
salvar uma família que estava à 
mercê de marginais. As notícias 

são boas: os dois estão em recu-
peração, mas ainda devem pas-
sar por cirurgias para a retirada 
dos projéteis que ainda estão no 
organismo”. 

O coronel ressaltou a importân-
cia da união das forças policiais 
para a elucidação do crime e a 
identificação dos criminosos, e 
agradeceu o Siate e toda a equipe 
do Hospital Universitário.

O diretor clínico do HU, Wil-
son Dalmina, informou que os 
procedimentos estão agendados 
para esta quarta-feira. “A retiradas 
dos projéteis acontece na quarta 
e acreditamos que ainda esta 
semana os dois devem ter alta 
hospitalar”, afirmou Dalmina.

Governador e comandante visitam feridos

Caso Amanda Amorim 
Audiência define destino 

de irmãos acusados 
Acontece nesta quarta-feira (2) a 
audiência do processo que apura 
a morte de Amanda Amorim. A 

jovem de 19 anos morreu no dia 
12 de junho, no Bairro Canadá, em 
Cascavel. Ela estava em uma moto 
com a amiga Érika Cristina de Oli-
veira. O veículo foi perseguido por 

um Kadet. O carro colidiu na moto e 
Amanda ficou presa sob o carro, foi 
arrastada vários metros e morreu 

no local. Érica também ficou ferida.
Os irmãos Fabio de Freitas e 

Roberto Carlos de Freitas de Souza, 
que estavam no carro, respondem 
presos ao processo e negam que 
tenham atingido as jovens inten-
cionalmente. Ambos respondem 

por homicídio qualificado e tenta-
tiva de homicídio. E Roberto ainda 

por dirigir sem carteira.
Existe a solicitação de uma perícia 

nos veículos envolvidos no acidente 
e um laudo dos vídeos que mostra-

ram trechos da perseguição.
Após a audiência, deve ser definido 
se os acusados vão a júri popular.
A família e os amigos de Amanda 
organizam um protesto, ao meio-
-dia, pouco antes da audiência, 
em frente ao Fórum da Justiça 

Estadual de Cascavel.  
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 Reflexos em quadra
Calendário apertado, tabelas que mudam o tempo todo, adiamentos. Para o 

técnico do Cascavel, Cassiano Klein, é preciso cautela para que o impasse fora 
das quatro linhas não interfira negativamente no trabalho em quadra. “Tudo isso 
gera inconstância e alcança equipes, dirigentes e entidades. Todos estão procu-
rando os melhores caminhos, mas, como é algo novo, causa insegurança porque 
ficamos à mercê de decretos, resoluções e adaptações de municípios e organi-

zadores. Alguns conseguiram se adaptar, outros não. Trabalhamos com base nas 
datas de jogos que temos e treinamos visando ao confronto. Infelizmente, muitas 

vezes as coisas não acontecem como a gente programa, ou deseja”.  

 O Marechal deve receber o 
Cascavel amanhã em jogo válido 
pela LFP (Liga Futsal Paraná). 
“Deve”, porque a realização da par-
tida ainda é incógnita. No último 
sábado, o Cascavel já teve uma 
partida suspensa poucas horas 
antes. O jogo está programado 
para as 17h30, no Ginásio Ney 
Braga, sem público.

Segundo o dirigente do Casca-
vel Futsal Pedro Muffato Júnior, 
o problema é que o protocolo de 
segurança com relação à pandemia 
do novo coronavírus ainda não foi 
apresentado para as autoridades 
de saúde do Paraná.  “Na reali-
dade, não sabemos se vamos jogar 
nesta quinta. Não temos autoriza-
ção da Sesa [Secretaria de Saúde 
do Paraná] para que a partida pela 
LFP aconteça. Na Série Ouro de 
Futsal, por exemplo, a Federação 
Paranaense, que organiza a dis-
puta, encaminhou o documento 
para a secretaria e, nele, dentre 
vários itens de segurança, consta 
que a cada 14 dias as equipes vão 
realizar testes para detectar casos 
de coronavírus”, explicou.

Pedro Muffato Júnior é diretor 
financeiro da Liga Futsal Paraná 
e destaca o aumento dos cus-
tos para as equipes, caso esses 

Vai ter jogo ou não? Impasse 
põe em risco a Liga Paraná

procedimentos também sejam 
cobrados na LFP. “É complicado, 
porque os times não têm arrecada-
ção suficiente para arcar com todas 
essas despesas das competições 
que disputam. Muitos patrocinado-
res cancelaram contratos, estamos 
sem arrecadação de bilheterias 
porque não podemos contar com 

LFP confirma 
partida
No site oficial da Liga Futsal Paraná, 
o jogo Marechal X Cascavel consta 
como confirmado. “A partida entre 
Marechal e Cascavel permanece 
marcada e vai acontecer”, disse o 
presidente da LFP, Cristiano Bortolon. 
Contudo, ele não confirmou se a 
documentação solicitando a reali-
zação da competição já foi encami-
nhada ao governo do Paraná nem os 
desdobramentos da situação.

Confusão de torcida
O jogo do último sábado do Cascavel contra o Foz, no Ginásio da Neva, chegou a ser 
anunciado inclusive com a presença de torcida. Umas duas dezenas de ingressos já 
tinham sido vendidos quando, no fim da tarde de sexta-feira, chegou a informação 
de que o público estava vetado. Apesar de um decreto municipal liberar torcida em 

espaços fechados, a prefeitura argumentou que o evento não era do Município.
A suspensão ocorreu por intervenção da Sesa, na manhã do sábado. “O governo do 
Estado notificou a Prefeitura de Cascavel, que havia permitido a presença de público 
na Neva, mas essa não foi a razão do adiamento. O motivo de o jogo não ter aconte-
cido foi justamente a falta de documentação por parte da Liga Futsal Paraná pedindo 

autorização do Estado para realizar a competição”, explica Pedrinho Muffato.
Ele conta ainda que os organizadores das competições estaduais e dirigentes 

estão tentando viabilizar para as próximas semanas uma audiência com o secre-
tário de Saúde do Paraná, Beto Preto, em Curitiba, para apresentar um planeja-

mento e um protocolo seguro para a realização das partidas.

o torcedor no ginásio e precisa-
mos ainda lidar com impasses e 
burocracias envolvendo decretos, 
prefeituras e organizadores”, lista.

Depois do compromisso em Mare-
chal, amanhã, o próximo jogo do Cas-
cavel está marcado para domingo (6), 
contra o Palmas, fora de casa, tam-
bém pela Liga Futsal Paraná. 

CASCAVEL Futsal treina 
sem saber se vai entrar 
em quadra pela LFP

CASCAVEL FUTSAL ASSESSORIA
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 A quarta vai ser pra torcedor 
nenhum botar defeito. São oito 
jogos da Série A mais quatro da 
Segundona. Na Arena da Baixada, 
o Athletico recebe o Red Bull Bra-
gantino às 20h30, ambos em 
busca da recuperação. Inclusive, 
os dois tiveram os técnicos demi-
tidos após as últimas partidas e 
figuram na zona de perigo para o 
rebaixamento.

Já o Coritiba vai até o Rio de 
Janeiro enfrentar o Botafogo, às 
20h30, no Engenhão. 

Na Baixada, o Santos recebe o 
Vasco nesta quarta, às 21h30, em 
um duelo que pode deixar o Peixe 
bem perto do G-4. Para isso, basta 

Oito jogos esquentam o
Brasileirão nesta quarta

JOGAM HOJE
SÉRIE A - 7ª RODADA

19h Ceará  x  Fortaleza
19h15 Fluminense  x  Atlético-GO
19h15 Goiás  x  Corinthians
20h30 Athletico  x  Red Bull
20h30 Botafogo  x  Coritiba
20h30 Bahia  x  Flamengo
21h30 Santos  x  Vasco
21h30 Palmeiras  x  Internacional

SÉRIE B - 7ª RODADA
16h30 América-MG  x  CSA
16h30 Avaí  x  Operário
19h CRB  x  S.Correa
21h30 Brasil  x  Cruzeiro

JOGOS DE ONTEM
    SÉRIE B

 Botafogo-SP  1x1  Cuiabá
 Paraná  2x1  Ponte Preta
 Chapecoense ?x?  Juventude
	 Confiança		 ?x?		 Vitória
 Náutico  ?x?  Figueirense

JOGAM QUINTA
SÉRIE A - 7ª RODADA

19h Grêmio  x  São Paulo
20h Atlético-MG  x  São Paulo

Posição ....Time ....................................PTS
1º ............. Internacional ...........................15
2º .............São Paulo  ..............................13
3º  ............Vasco da Gama  .....................10
4º  ............Fluminense  ............................10
5º  ............Atlético-MG ..............................9
6º  ............Palmeiras  ................................9
7º  ............Fortaleza  .................................8
8º   ...........Bahia  .......................................8
9º  ............Flamengo  ................................8
10º  ..........Santos  .....................................7
11º  ..........Ceará  ......................................7
12º  ..........Grêmio  ....................................7
13º  ..........Athletico  ..................................6
14º  ..........Coritiba  ....................................6
15º  ..........Botafogo  ..................................6
16º  ..........Corinthians  ..............................5
17º  ..........Red Bull Bragantino  ................5
18º  ..........Goiás  .......................................4
19º  ..........Sport  ........................................4
20º  ..........Atlético-GO  ..............................4 

CLASSIFICAÇÃO SÉRIE A

passar pela defesa do Vasco, que 
estará bastante desfalcada. Os 
zagueiros Ricardo Graça, Werley e 
Breno não viajaram com a delegação 
e estão fora do duelo pela sétima 
rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Palmeiras tem missão mais 
difícil: defender a invencibilidade 
diante do líder, o Internacional. Com 
nove pontos e em sexto na tabela, o 
Verdão está invicto e recebe o Colo-
rado na Allianz Arena às 21h30. O 
Inter soma 15 pontos em seis parti-
das, na ponta da classificação.

Copa do Brasil define 
confrontos da 4ª fase 
A Copa do Brasil definiu os confrontos 
da quarta fase nessa terça-feira (1º) 
em sorteio realizado na sede da CBF 
(Confederação Brasileira de Futebol). 
As datas ainda não foram divulgadas.
Essa é a última fase antes das oitavas 
de final, quando entram os times 
que participam ou já foram elimina-
dos da Libertadores (Athletico-PR, 
Corinthians, Flamengo, Grêmio, Inter, 
Palmeiras, São Paulo e Santos), além 
dos campeões da Copa do Nordeste 
(Fortaleza), da Série B (Red Bull Bra-
gantino) e da Copa Verde (Cuiabá).

Veja os confrontos do sorteio:
 Ponte Preta  x  América-MG*
 Brusque  x  Ceará*
 Botafogo  x  Vasco*
 Fluminense  x  Atlético-GO*
 Juventude  x  CRB*

*Clubes que decidem o segundo jogo em casa

Terceira fase: 
R$ 1.500.000,00

Quarta fase: 
R$ 2.000.000,00

Oitavas de final: 
2.600.000,00

Quartas de final: 
R$ 3.300.000,00

Semifinais: 
R$ 7.000.000,00

Vice-campeão: 
R$ 22.000.000,00

Qual é a premiação?
Primeira fase: 
Grupo 1  ............R$ 1.100.000,00
Grupo 2  ............R$ 950.000,00
Grupo 3  ............R$ 540.000,00

Segunda fase: 
Grupo 1  ............R$ 1.300.000,00 
Grupo 2  ............R$ 1.030.000,00 
Grupo 3  ............R$ 650.000,00

A cidade de Cascavel sediou domingo (30) a sétima edição da Copa Oeste 
de Fisiculturismo. A disputa foi realizada na Unipar e contou com a partici-
pação de 56 atletas, representantes de várias cidades do Paraná e do Brasil. 
O campeonato foi organizado pela PRFF (Paraná Fisiculturismo e Fitness). “A 
Super Copa Oeste foi ótima! Nossa avaliação é positiva, tanto pelo número 
de participantes que vieram de várias partes do Brasil e até do Paraguai. Pela 
primeira vez fizemos transmissão via internet para todo o mundo. Cascavel e o 
Paraná se tornam cada vez mais referência em campeonatos como esse”, avaliou 
o presidente da entidade Carlos Henrique Lima. O Campeonato Paranaense 
de Fisiculturismo está marcado para 22 de novembro, em Maringá.
          

Fisiculturismo
DIVULGAÇÃO
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Auxílio emergencial terá mais 
quatro parcelas de R$ 300

O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou, nessa terça-feira, a 
prorrogação do auxílio emergen-
cial em mais quatro parcelas de R$ 
300, até dezembro. A decisão foi 
tomada após reunião com líderes 
partidários no Palácio da Alvorada 
e entrará em vigor com a publica-
ção de uma Medida Provisória.

Bolsonaro reconheceu que o 
valor atual de R$ 600 não atende a 
todas as necessidades, mas voltou 
a dizer que ele “é muito para quem 
paga”. “Como vínhamos dizendo, 
R$ 600 é muito para quem paga, 
no caso o Brasil, e podemos dizer 
que não é um valor suficiente mui-
tas vezes para todas as necessi-
dades, mas basicamente atende”.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que também participou 
da reunião, disse que o governo 
está fazendo o que é “possível” 
com os recursos disponíveis. “Ao 
estender essa camada de proteção 

O presidente Jair Bolsonaro disse 
na noite dessa terça-feira (1º) a 

apoiadores na portaria do Palácio da 
Alvorada que resolveu retirar um cál-
culo alojado na bexiga há cinco anos. 

Ele não informou aos apoiadores 
quando nem vai remover o cálculo. 
“Esse cálculo aqui é de estimação. 
Eu o tenho há mais de cinco anos. 
Está na bexiga e é maior que um 

grão de feijão. E resolvi tirá-lo por-
que deve estar ferindo internamente 

a bexiga”, disse Bolsonaro a uma 
apoiadora, que perguntou se o presi-

dente estava bebendo mais água.
Na segunda (31), ao fim do expe-

diente no Palácio do Planalto, Bolso-
naro foi ao serviço médico da Presi-
dência da República. A assessoria da 
Presidência não informou o motivo. 

Ao deixar o local, foi para a residência 
oficial no Alvorada, conversou com 
apoiadores durante seis minutos, se 

disse “cansado” e entrou.

Bolsonaro fará 
nova cirurgia

Agepar suspende reajuste da água
A Agepar (Agência Reguladora 

de Serviços Públicos Delegados 
do Paraná) suspendeu ontem o 
aumento de 9,62% na tarifa de 
água e esgoto cobrada pela Sane-
par, que havia sido autorizado na 
semana passada. A decisão atende 
a pedido do governo do Estado, 
mas tem caráter temporário.

A Agepar autorizou o reajuste no 
último dia 25, o qual foi duramente 
criticado pelos deputados, inclusive 
da bancada do governo na Assem-
bleia Legislativa. O governo pediu 
então à agência que suspendesse 
o aumento por causa da pandemia. 
“O requerimento será encaminhado 
ao órgão regulador pela Procurado-
ria-Geral do Estado e sustentará 
que o reajuste compromete ainda 

mais o orçamento doméstico de 
grande parte da população, que já 
convive com a queda de renda em 
razão dos efeitos adversos da pan-
demia do novo coronavírus sobre 
o mercado de trabalho e também 
por causa da calamidade hídrica”, 
afirmou o governo em nota.

Na decisão de ontem, os diretores 
da Agepar decidiram dar um prazo de 
cinco dias úteis para que o Executivo 
apresente formalmente, por escrito, 
os argumentos contra o aumento. 
Depois, a Sanepar terá mais 90 dias 
para apresentar seus cálculos. O 
governo, então, terá mais cinco dias 
úteis para a réplica. Depois disso, o 
processo voltará à análise da Agepar. 
Portanto, o aumento fica suspenso 
por pelo menos 100 dias.

à camada da população brasileira, 
o presidente não deixou ninguém 
para trás e, dentro da nossa ideia 
do que é possível fazer com os 
recursos que nós temos, esten-
der por quatro meses o valor de 
R$ 300 do auxílio emergencial é 
impor tante, sinalizando para o 
futuro a retomada das reformas”. 

Criado em abril por iniciativa do 
Congresso, o auxílio emergencial pre-
via o pagamento de R$ 600 por três 
meses a informais, microempreen-
dedores individuais, autônomos e 
desempregados, além dos benefi-
ciários do Bolsa Família. No fim de 
junho, o benefício foi prorrogado por 
dois meses, no mesmo valor.

Na avaliação da equipe econô-
mica, essas pessoas ainda preci-
sam de apoio, mas, devido ao custo 
elevado do programa, de cerca de  
R$ 50 bilhões por mês, o valor do auxí-
lio precisaria ser valor menor, o que vai 
exigir a aprovação do Congresso.

De acordo com o Ministério da 
Economia, o custo do auxílio está 
estimado em R$ 254,4 bilhões 
e já foram desembolsados R$ 
212,75 bilhões. A Caixa pagou a 
quinta parcela do auxílio para os 
beneficiários do Bolsa Família em 
agosto; para os demais trabalha-
dores o cronograma para o saque 
continua em andamento.
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