
Vitória em casa
O Cascavel Futsal venceu o Ampére ontem à noite, no 

Ginásio da Neva, por 3 a 2. A partida é válida pela Série Ouro de 
Futsal. Carlão marcou um gol para cada time. Roni e Gustavinho 

fecharam o marcador para o time da casa, enquanto Jardel 
garantiu o segundo do Ampére. l Pág. 14
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 Vitrines decoradas e corredores lotados de brinquedos dão o tom do que promete ser 
este Dia das Crianças. Após a frustração das vendas nas três datas anteriores (mães, 

namorados e pais), o comércio está animado e já projeta vender mais do que ano passado. 
A aposta é que pais e avós vão compensar as crianças, presas em casa há seis meses.

l Págs. 8e9

Em ano de vendas fracas, comércio 
prevê Dia das Crianças aquecido
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Educação pós-pandemia
A pandemia de 2020 já é certamente um dos fatos marcantes desta 

primeira metade do século 21, com impacto em toda a vida social, com 
desdobramentos ainda muito imprevisíveis sobre a vida das pessoas. 
Há ainda muitas incertezas sobre tudo isso, mas o fato é que grandes 
transformações estão sendo “provocadas”, no contexto da 4ª revolução 
industrial, que há tempos quer impor novos estilos de vida. 

É possível que haja manipulação para favorecer essa nova rea-
lidade que se quer implantar em todo o mundo, mas há ainda muita 
especulação e também muitas teorias da conspiração circulando 
nas redes sociais.  Nesse sentido, é preciso haver discernimento 
e busca de informações idôneas, com objetividade. O fato é que, 
dentre os campos da sociedade mais afetados, está a educação. 
O ano letivo de 2020 foi praticamente desestabilizado, para não 
dizer perdido, que seria uma expressão forte, tendo em vista que 
o ano ainda não acabou. Mesmo assim, o transtorno foi inevitável, 
que colocou pais e professores, e também alunos, especialmente 
os da pré-escola, do ensino fundamental e médio públicos, sem 
saber o que fazer diante disso tudo. 

Em relação ao ensino a distância, funciona melhor no ensino superior 
e médio, mas, nos demais níveis da educação básica, há muitos questiona-
mentos quanto à sua eficácia, pois, nessa fase, é imprescindível a presença 
de pais e professores na formação dos alunos. E mais: boa parte não 
tem os meios tecnológicos adequados para atender as novas demandas.

O retorno às aulas em vários países, inclusive no Brasil, após 
a pandemia, suscita inquietações. Mesmo assim, há que enfrentar 
a nova situação, há que viver e buscar de modo responsável as 
novas possibilidades de aprendizado. 

O Papa Francisco, na volta às aulas na Itália, expressou-se sobre 
o tema, em mensagem assinada pelo cardeal Pìetro Parolin: “Que 
o reinício do ano letivo seja vivido por todos com grande senso de 
responsabilidade, na perspectiva de um renovado pacto educativo, 
que tenha as famílias como protagonistas e que coloque a pessoa 
dos meninos e meninas no centro: seu crescimento saudável, bem 
formado e sociável é condição para um futuro sereno e próspero de 
toda a sociedade”. Esperamos que realmente esse novo tempo seja 
renovado por esperança, de que seja possível superar essa fase atí-
pica, para que a Educação cumpra a sua finalidade social, de formar 
a base da nova geração, com valores de vida. 

Valmor Bolan é doutor em Sociologia e professor da Unisa

“Esperamos começar 
a testar a CoronaVac 

em crianças e adoles-
centes no Brasil”.

Infectologista 
colombiano Ricardo 
Palacios, que está à 
frente da pesquisa 
sobre a vacina da 
Sinovac. Ricardo é 
gerente médico de 
Ensaios Clínicos do 
Instituto Butantan.

 DIVULGAÇÃO

Palavras cruzadas
O desejo de sair da rotina e se arriscar um 
pouco mais pode animar as coisas nesta quarta. 
O excesso de ambição pode atrapalhar os seus 
relacionamentos, sejam profissionais ou pes-
soais. Na paquera, você tem tudo para fazer o 
maior sucesso com alguém que mora longe.

Se andava pensando em tentar um novo 
emprego ou buscar uma recolocação pro-
fissional, essa é a hora de acionar seus 
contatos e dar o primeiro passo. Espantar a 
rotina será o maior desafio do romance, por 
isso, use a criatividade.

Em harmonia com Mercúrio, Vênus e Marte, 
a Lua avisa que você vai se sair melhor se 
investir em parcerias ou juntar forças com os 
colegas. Embora o romance conte com as 
melhores energias ao longo do dia, há sinal 
de brigas e desentendimentos à noite. 

O seu foco estará totalmente voltado para o 
trabalho nesta quarta e as responsabilidades 
podem pesar sobre os seus ombros. Se dese-
jar um aumento, essa é a hora de correr atrás. 
O ciúme pode se tornar um problema se está 
saindo com alguém.

Se precisar de ajuda será mais fácil conquistar 
o apoio de alguém mais jovem tanto em casa 
quanto na vida profissional.  Você conta com 
uma dose extra de sorte e pode se dar bem se 
fizer uma fezinha. A conquista conta com as 
melhores energias ao longo do dia.

Confie em sua intuição e concentre-se em 
tarefas práticas para dar conta de tudo o que 
precisa fazer no trabalho. Nem tudo vai correr 
da maneira que você gostaria na área finan-
ceira e a briga entre Mercúrio e Saturno pode 
respingar no seu bolso. A Lua entra favorece 
o romance e a conquista.

Aproveite para colocar a conversa em dia com 
os amigos. Redobre a atenção com gente 
fofoqueira, que pode falar mal de você para 
o chefe. Lua e Marte vão jogar no seu time e 
aumentar as chances de se apaixonar quando 
menos espera.

Cultive uma boa rede profissional e isso 
poderá abrir novas portas. Por outro lado, o 
excesso de teimosia ou o egoísmo pode aze-
dar as coisas em casa. Seu lado possessivo 
tem tudo para crescer e pode atrapalhar as 
coisas na conquista.

Se tiver a chance aproveite para descansar 
nem que seja só para diminuir um pouco o 
ritmo. Caso precise focar no trabalho a dica 
é cuidar primeiro das tarefas que podem ser 
feitas a sós. Se tiver um crush em vista, tome 
a iniciativa na paquera.

Pode surgir uma parceria com a galera para aju-
dar pessoas mais vulneráveis ou que estão pas-
sando necessidade. Os planos para uma viagem 
vão ter que esperar um momento mais favorável. 
Com a Lua entrando em seu inferno astral nesta 
noite, é melhor ter cuidado redobrado nos assun-
tos do coração.

Aproveite essa fase para rever relacionamen-
tos, amizades, objetivos, coisas encostadas 
em casa que não usa mais, enfim, tudo o que 
pode estar sugando a sua energia e atrapa-
lhando o seu desenvolvimento. Um crush 
popular ou com boa posição social pode des-
pertar seu interesse agora.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 23 de Setembro são do signo de Libra com a personalidade de 
Gêmeos. São expansivos, comunicativos e solidários. Possuem facilidade no apren-
dizado de línguas, podem estudar diplomacia e trabalharem fora do país, em missões 
diplomáticas, de paz e de entendimentos e acordos.  Seu número principal é o 30, 
formado de Júpiter, 3, e de zero. O 3 que representa comunicação ampla e fraterni-
dade, interesse pelos estudos, por línguas estrangeiras, literatura e dá vocação para 
o magistério, para Direito e tudo o que esteja ligado às Leis e à Justiça.

Horóscopo nascido em 23 de setembro
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Tudo indica que o reconhecimento da sua 
competência pode render uma grana a mais, 
mesmo que seja um bônus. A boa notícia para 
a vida amorosa é a entrada da Lua em Capri-
córnio, que traz mais leveza e animação tanto 
para a paquera quanto para o romance.

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.

Sol

CRESCENTE
23/9 - 22h56

CHEIA
1º/10 - 18h06

Quarta 23/9/2020

06 09 14 20 21 22 25
concurso: 359

03 05 21 41 49 50

concurso: 2134

concurso: 1540

RIO BRANCO/ES

concurso: 2111

05 12 15 17 39 42 43 
46 51 64 65 72 75 77 

82 86 87 94 97 99 

01 20 28 29 37 50

15 49 55 59 61 76 77

DEZEMBRO

17 18 35 36 47 52
concurso: 2301

concurso: 5372

06 33 35 40 51

concurso: 5489

40.576
82.454
84.306
98.834
92.149

MINGUANTE
9/10 - 21h41

NOVA
17/09- 8h

01 03 05 07 10 11 12 14 
15 17 18 19 20 24 25

Paranaguá
max 23
min 14

Maringá
max 28
min 14

Cascavel
max 27
min 11

Foz do Iguaçu
max 28
min 14

Londrina
max 27 
min 13

Curitiba
max 19
min 10
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PROGRAMADA

AREDUZIR
BAUSCAV

AR
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ULCERAESC
HOOENTE

COMPOSITOR
NORMAOI

COVAPEDRA
TEPOREM
URCAEOM

E

RUPALVI
NOCAUTEAR

BOCALTONA

Atividade 
remune-
rada com 

o adicional

Diminuir 
a veloci-
dade do

carro

Caixa do
tesouro

(pl.)

Ferida 
no estô-
mago

(?) já: 
imediata-

mente

Criança, 
no Can-
domblé

Formato
do palito

de fósforo

"P. S. Eu
(?) Amo",

filme

Tarcísio
(?), ator de 
"Orgulho e 

Paixão"
Bairro do
Pão de
Açúcar

(RJ)

Alterna-
tiva aos
ônibus

urbanos
Deixar
fora de

combate
(boxe) 

Unidade
de Pronto 
Atendimen-
to (sigla)

Local em
que se

encaixa a
lâmpada

Vir 
à (?):

emergir

Secreção
nasal

Antônio 
Dias, pintor

Forma de poluição
de mares

Estrutura de
automóveis
Beldade

(fig.)

Esburacar
com a pá
(?) está:
eis aqui

Condições climáticas

Artigo
masculino

Cola (de
madeira)

Planejada 
(a viagem)

Classe
(?): elite

Sucede 
ao "C"
Emo-
cionar 

Na com-
panhia de
Quarto,

em inglês

Santo
(abrev.)

Ser;
criatura
Animal 

de brejos

Psiu!

Tecla de
escape 

em micros

Lei; 
regra

Sepultura;
túmulo

Mas;
contudo
Cabeça
(gíria)

Projétil do
estilingue
Relativo ao
pontífice

56, em
romanos

Consoantes
de "totó"

Hiato de
"geólogo"

Ouro
(símbolo)

Sílaba de
"hotel"

Autor de
músicas

3/erê — esc. 4/ares — room. 5/bocal.
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L L L O C A R
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I H R T U R

F R E I O D E M Ã O
O F I B E B S
S E T A N O S S

O

Araguaia
e São

Francisco

Amor da
bailarina
(Lit. inf.)

Gaivota,
em tupi

Atividade
do fim de
semana 

O verbo
"haver" no
sentido de
"existir"

Pequeno
fruto

silvestre
roxo

Escasso;
pouco

comum

"(?) uma
vez": ini-

cia as his-
torinhas 

O cacique,
na tribo
indígena

Anuro de
carne

apreciada

Ivo
Holanda, 
humorista

A vogal 
do pingo

Cada
parte do

esqueleto

Equivale a
1.000 kg
(símbolo)

Ingeri
(o suco)

Pai-(?),
principal
oração
cristã

Pelo de
escovas

Sandra de 
(?), cantora

Acalentados
(os bebês)

Dupla;
casal

(?) Fróes,
atriz

Modéstia;
pudor

Apressar
(bras.)

Pintinha
no rosto

Detector 
de mísseis

Estilo
musical 

de MV Bill

Consoantes
de "balé"

Aquele
que não

paga
impostos

Indi-
cador de
direção

Disposi-
tivo acio-
nado ao 

estacionar
o carro

Vento
brando

Utensílio 
de cozinha

Brincar na
piscina 
Religião
(abrev.)

Alugar 
Cavalo de
(?), cilada 
grega (Mit.)

Inimigo do
Jerry (HQ)

Água
congelada

Adoles-
cente, em

inglês

A hora
decisiva
Sílaba 

de "turno"

Elevação
de preços
Ainda, em
espanhol

Expressa
pela fala 
Mancada
(bras.)

3/ati — aún. 4/teen. 5/troia. 6/afobar.
concurso: 2038
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Com oito candidatos à 
Prefeitura de Cascavel, uma 
campanha atípica por conta 
da pandemia do novo coro-
navírus que impede eventos 
com aglomeração e a dificul-
dade de pôr todos eles juntos 
num mesmo debate, empre-
sários resolveram se anteci-
par para conhecer mais de 
perto os postulantes ao cargo 
e suas propostas. 

Para isso, a Amic (Asso-
ciação das Micro e Peque-
nas Empresas do Paraná) 
resolveu sabatinar os can-
didatos ao comando da 
cidade. O projeto Nossa voz 
nas eleições começa na 
quarta-feira da semana que 
vem, dia 30, e as entrevis-
tas serão transmitidas ao 
vivo pelo Facebook e pelo 
YouTube da entidade e ainda 
pelas redes sociais do Jor-
nal HojeNews.

Claro que, como anfitriã 
da iniciativa, a Amic pre-
tende descobrir, principal-
mente, quais as propostas 
dos candidatos ao segmento 
que representa, duramente 
afetado pela crise causada 
pela pandemia.

Para organizar os traba-
lhos, a Amic distribuiu os 
candidatos por dias. Os 
encontros serão sempre 
às 19h30, no anfiteatro da 
Univel. O primeiro encontro 
será no dia 30 com o verea-
dor e professor Paulo Porto 
(PT) na berlinda.

Na sequência, o candi-
dato a ser sabatinado será 
o atual prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC), no dia 8 de 
outubro; no dia 15 será o 
comunicador Carlos Moraes 
(Avante); no dia 22 será o 
deputado federal Evan-
dro Roman (Patriota). O 
deputado estadual Márcio 
Pacheco (PDT) encerra a 
série de sabatinas, no dia 
28 de outubro.

Ficaram de fora do pro-
jeto os candidatos Juarez 
Berté (DEM), Inês de Paula 
(PP) e Major Arsênio (PRTB).

O objetivo da Amic é dar 
voz às demandas dos micros 
e dos pequenos empresá-
rios, proporcionando uma 
aber tura para apresenta-
ção de propostas e projetos 
concretos para as áreas que 
se relacionam com o setor 
empresarial. Com isso, a 
entidade espera promover 
uma massa crítica para que 
a decisão nas eleições seja 
baseada em uma análise 
concreta dos projetos políti-
cos de cada candidato.                   

FORMATO
As sabatinas ocorrerão 

presencialmente no audi-
tório do Centro Universitá-
rio Univel. O público será 
limitado, sendo composto 
por convidados da Amic de 
vários setores. 

No primeiro bloco, o can-
didato sabatinado poderá 
falar de modo livre sobre 
sua proposição política para 
Cascavel e então o media-
dor iniciará a sequência de 
questões. Os convidados 
também farão perguntas 
diretamente ao candidato. 
O evento terá duração total 
de duas horas.   

A Amic já anunciou que 
vai disponibilizar o plano de 
governo de todos os candi-
datos aos seus associados.

INDEFINIDO
Já a Acic (Associação 

Comercial e Industrial de 
Cascavel), que tradicional-
mente inquiria os candida-
tos a prefeito, deve decidir 
em reunião na manhã desta 
quarta-feira o que fará neste 
ano. A continuar como está, 
provavelmente a entidade 
vai apenas entregar a lista 
das demandas já elaborada.

Pesquisas 
A Justiça Eleitoral 
recebeu dois pedidos 
de registro de pesquisas 
que vão medir a febre 
do eleitor cascavelense 
para as eleições deste 
ano. O resultado das 
duas pesquisas deve 
ser divulgado nesta 
quarta-feira (24). Uma 
delas é da empresa 
Instituto Brasil Dados, 
registro 05395/2020, 
contratada pela Rádio 
Cidade de Cascavel/FM 
Studio 99, com 1.068 
eleitores. A outra, sob 
registro 03788/2020, 
é do Instituto Vox Data 
Pesquisa, que 
vai ouvir 700 eleitores 
de Cascavel.

Prestação 
de contas 
A prestação de contas 
do 1º quadrimestre 
de 2020 da Secretaria 

Combate à corrupção
Depois de adiar por sete sessões a votação do projeto 

que cria a Lei Anticorrupção, a Câmara de Cascavel 
reúne hoje especialistas e representantes de entidades 
para debater o Projeto de Lei 16/2020, que estabelece 

normas gerais de combate à corrupção e programa de 
integridade (compliance) nas contratações de empresas por 

parte da administração pública direta, indireta ou fundacional 
do Município. Organizada pelo vereador Fernando Hallberg, 

a reunião visa discutir de forma democrática as melhores 
estratégias legislativas para combater a corrupção. Foram 

convidados representantes de sete entidades, além de 
especialistas sobre o assunto. O encontro será das 15h às 18h.

Calmaria
Após uma semana de fica ou desiste, de vai com um e 

fica com outro, de não te quero mas não te largo, o clima 
político em Cascavel é de estranha calmaria. Os partidos 
têm até sábado para registrarem as candidaturas (o que 
parece bem atrasado), para que os candidatos possam 

começar a pedir voto e a entregar santinho. 

de Saúde de Cascavel foi 
aprovada, sem ressalvas, 
em reunião do Conselho 
Municipal de Saúde no fim 
da tarde de segunda (21). 
A reunião ocorreu na 
Câmara de Vereadores.

Aperto
A Globo avisou que só 
fará debate com quatro 
candidatos. A legislação 
atual obriga chamar 11 
candidatos, mas a TV alega 
que não há segurança 
sanitária para tanta gente. 
Considerando um ano de 
recordes de candidatos 
a prefeito, não vai ser 
fácil. Em Curitiba, por 
exemplo, são 16 candidatos 
a prefeito. Em Cascavel, 
são oito. Em Foz, nove. 
Problema semelhante vai 
atingir as demais emissoras. 
Se não é pelo aperto, é pelo 
tempo. Imagine quantas 
horas demoraria um debate 
com os oito candidatos a 
prefeito de Cascavel.

Empresários sabatinam
candidatos à prefeitura
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 O juiz da Vara da Fazenda Pública de 
Cascavel, Eduardo Villa Coimbra Cam-
pos, acatou pedido do promotor de Jus-
tiça Ângelo Mazzucchi Santana Ferreira, 
da 9ª Promotoria, e determinou que a 
Prefeitura de Cascavel apresente um 
Plano de Contingência com as medidas 
que pretende tomar para o retorno das 
aulas presenciais na rede municipal. 

O pedido da Promotoria se baseou 
em ação movida pelo Siprovel, que 
reivindica o direito ao teletrabalho 
diante da ausência de medidas para 
evitar o contágio pelo novo coronavírus 
nas unidades escolares. A decisão foi 
expedida no dia 11 de setembro. No 
dia 17, o Município anunciou que vai 
promover o teste rápido para covid-
19 em mais de 4 mil servidores da 

Prefeitura tem 30 dias para 
mostrar plano de contingência

Educação, entre professores e demais 
profissionais da área.

Além de questionar a estrutura das 
escolas, especialmente os banheiros, 
para a quantidade de estudantes e pro-
fessores, o promotor considera que é 
“inquestionável que não há EPIs [Equi-
pamentos de Proteção Individual] para 
todos. O uso de máscaras caseiras 
de tecido não tem qualquer efeito con-
cretamente provado, nem mesmo as 
máscaras cirúrgicas, somente as N95 
possuem esse efeito e não sabemos se 
estas serão distribuídas a todos diaria-
mente (uma N95 por aluno e professor, 
pelo menos a cada turno diário)”. 

O promotor questiona ainda: o 
professor terá que manusear papéis 
ou, poderá fazer correções de provas 

e trabalhos em sede virtual? Haverá 
testagem regular para professores e 
alunos? Haverá álcool gel ou água 
sanitária disponível em cada mesa 
de aluno e professor, para constante 
desinfecção dos espaços? Haverá uso 
de material higienizável? Haverá pelo 
menos um RT PCR a cada 15 dias e 
um teste rápido a cada 15 dias inter-
calados, para cada professor e aluno?

A secretária de Educação de 
Cascavel, Márcia Baldini, disse, na 
semana passada, que ainda não há 
previsão de retorno das aulas pre-
senciais no Município. Inclusive, ela 
não descar ta a possibilidade de as 
crianças só retornarem no próximo 
ano, quando já houver vacina e a pan-
demia estiver controlada. 

Servidores da Educação fazem testes rápidos
Numa ação inédita no Paraná, os 

profissionais da Educação de Cascavel 
fizeram testes rápidos de coronavírus. 

Ao todo, cerca de 4 mil servidores 
passarão pelo procedimento. Por isso, 

para atender a essa demanda, uma 
nova testagem está programada para 

a próxima sexta-feira (25). 
Apesar de as aulas presenciais estarem 
suspensas por conta da pandemia, os 
profissionais da Educação de Cascavel 
continuam a desempenhar suas fun-

ções, uma vez que eles estão prestando 
atendimentos à comunidade com a 

entrega das atividades remotas aos pais. 
Conforme a secretária de Educação, 

Marcia Baldini, os resultados dos 
testes poderão balizar futuras decisões 

a respeito da volta às aulas da rede 
municipal, que, no momento, não têm 
previsão de retorno. “É uma ação pre-

ventiva do governo municipal, que está 
realmente cuidando da saúde dos pro-

fissionais da educação nesse momento”. 
Seguindo o protocolo de enfren-
tamento à covid-19, os casos que 

testarem positivo serão acompanha-
dos pela Secretaria de Saúde e serão 

colocados em quarentena. 

Outras secretarias 
Segundo o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, a testagem em massa dos 

profissionais da educação faz parte de um planejamento da Sesau voltada aos 
servidores públicos. Segundo ele, também farão testes servidores da Assistência 
Social, da Acesc e do Paço Municipal. “Estamos indo gradativamente na avaliação 
de todos aqueles que estão ou estiveram em atendimento ao público. Quanto à 
ação na Secretaria de Educação, é fundamental para a avaliação da possibilidade 
de volta às aulas, isso nos ajudará a tomar melhor as decisões. Ainda destaco que os 
servidores da Secretaria de Saúde também passarão por testagem em massa, e cada 
gerente de Divisão já está montando o devido planejamento”.  No Paço, serão cerca 

de 500 testes, na Seaso aproximadamente 370 e na Acesc cerca de 50 testes.

SECOMPROFISSIONAIS da educação fazem teste rápido para covid-19



05LOCALCASCAVEL, 23 DE SETEMBRO DE 2020

 A volta das atividades pre-
senciais para alunos do Ensino 
Médio e do 9º ano do Fundamen-
tal, mesmo liberadas por meio do 
decreto municipal assinado pelo 
prefeito Leonaldo Paranhos, não 
serão validadas pela Seed (Secre-
taria de Estado da Educação). 

A informação já havia sido 
anunciada no dia 13 de setem-
bro, às vésperas do retorno das 
turmas do Ensino Médio da rede 
privada, mas o Sinepe (Sindicato 
das Escolas Par ticulares) pediu 
que a Seed reconsiderasse a 
posição, o que não aconteceu.

Assim, as escolas que já 
haviam inclusive informado os 
pais e os alunos e se prepara-
vam para o retorno, tiveram de 
recuar, uma vez que as aulas 
dadas não teriam valor legal. 

Com a posição do Estado, 
a volta dos 9º anos, liberada a 
par tir do dia 28 de setembro, 
também não deve acontecer. O 
decreto municipal só validou a 
volta da rede privada.

A Seed informou que precisa 

Seed não vai validar aulas 
presenciais sem aval da Saúde

do aval da Secretaria de Saúde 
do Estado para validar as aulas. 
“O retorno das aulas presenciais 
em qualquer etapa de ensino ou 
instituição, seja pública ou pri-
vada, precisa da autorização da 
Secretaria de Estado da Saúde, 
conforme o Decreto 5.692, da 
última sexta-feira (18). O Art. 2 diz: 
‘Caberá à Secretaria de Estado da 
Saúde, mediante edição de ato nor-
mativo próprio, estabelecer normas 
e procedimentos para a regulamen-
tação da retomada das atividades 
no âmbito acadêmico’”.

Sinepe orienta escolas e mantém negociação 
Mesmo com a negativa da Seed, o Sinepe afirma que vai continuar buscando auto-
rização para o retorno das atividades presenciais dos órgãos responsáveis. “Neste 
momento, o sindicato não pretende judicializar nada e continuará interagindo e 

intervindo nos poderes públicos pelo retorno parcial e controlado das aulas presen-
ciais, por entender que essas medidas, executadas com segurança, trarão conforto e 
atendimento às crianças, terrivelmente afetadas pelo isolamento, em todos os seus 

desenvolvimentos”, informou o Sinepe. 
O sindicato ressalta que vem orientando as escolas e reafirmou que os alunos não 
podem ser prejudicados: “As escolas que procuram o sindicato estão sendo orien-
tadas a respeito das medidas a serem tomadas. O Sinepe/PR tem certeza de que 
as autoridades públicas saberão dar o tratamento adequado a todas as escolas 

que estão mantendo seus serviços educacionais de forma virtual e/ou presencial, 
quando este foi autorizado pelo Município. Não seria sequer razoável imaginar que 
as escolas e os alunos possam ser penalizados por estarem atendendo as determi-

nações legais. O foco das escolas e do sindicato é o acolhimento às crianças”.

Ensino superior 
suspenso

Um novo decreto do Executivo Estadual, 
publicado na última sexta-feira (18), 

determinou a inclusão de universida-
des particulares nas diretrizes da Sesa 
(Secretaria de Estado da Saúde) sobre 
volta às aulas e, desde então, não têm 
mais autorização para realizar as aulas 
presenciais. A exceção deve ser para os 

últimos anos dos cursos de Saúde.
Em Cascavel, a autorização para a reto-
mada das aulas presenciais nas institui-

ções de ensino superior está valendo 
desde 31 de agosto e algumas delas já 
retomaram as atividades. A liberação 

para a realização de aulas práticas está 
em vigor desde 10 de agosto. 

Prefeitura deve 
discutir a situação 
Nas duas últimas semanas, o COE 

(Centro de Operações Emergenciais) 
de Cascavel tem recomendado a 

administração municipal a não auto-
rizar a volta das aulas presenciais, 

indo contra o que estabelece o último 
decreto, assinado em 19 de agosto. 

Uma reunião entre o prefeito 
Leonaldo Paranhos, o secretário de 

Saúde, Thiago Stefanello, e o procura-
dor do Município, Luciano Braga Côr-
tes, deve ocorrer ainda esta semana 

para discutir o tema, mas não foi 
informado dia nem local. 

Hospital de Retaguarda 
A Secretaria de Saúde de Cascavel 
entregou novos equipamentos ao Hospital 
de Retaguarda Alan Brame Pinho. Os 
equipamentos foram adquiridos com 
recursos do governo do Estado na ordem 
de R$ 2.830.628,04.
Foram entregues novas camas hospitalares 
para atender a Enfermaria, que possui 28 
leitos em funcionamento. O hospital rece-
beu um aparelho de raio-X móvel e um 
aparelho fixo, entre outros equipamentos.
O Hospital de Retaguarda tem 14 leitos 
de UTI (Unidade de Terapia Inten-
siva) e 28 leitos de enfermaria, e tem 
programação de ampliação para 2021 
com Centro Cirúrgico, Ambulatório e 
Enfermaria de Ortopedia, além da ala de 
Saúde Mental.

SECOM
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Campanhas de Multivacinação e 
de imunizaçãos são antecipadas

A baixa adesão à imunização tem 
causado preocupação em todo o Bra-
sil. Diante desse cenário, o Paraná 
vai antecipar a Campanha Nacional 
de Multivacinação e também a de 
vacinação contra a poliomelite. 

Enquanto todo o Brasil dará o 
start à ação apenas no dia 5 de 
outubro, no Paraná, as campanhas 
começarão já na próxima semana, 
na segunda-feira, dia 28 de setem-
bro. O encerramento está progra-
mado para 30 de outubro. 

Em Cascavel, as unidades de 
Saúde estão se organizando para a 
imunização do público-alvo. Ao todo, 
serão 43 unidades que prestarão 
o atendimento, das 8h às 17h. Em 
razão da pandemia do novo corona-
vírus, os munícipes terão que fazer 
o agendamento por telefone na uni-
dade mais próxima. A medida é para 
evitar aglomerações. Além disso, o 
uso de máscara é obrigatório. 

A coordenadora do PMI (Pro-
grama Municipal de Imunização), 
Ana Carolina Rossin, reforça que a 
imunização é sinônimo de proteção: 
“A vacinação é uma das principais 
formas de proteção contra doenças 
causadas por vírus e bactérias, 
as quais podem ser graves e até 
levar a óbito. Os pais devem apro-
veitar a campanha para atualizar a 

Contra a pólio
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite tem como público-

-alvo as crianças a partir de 12 meses a menores de 5 anos de idade. A meta de 
vacinação é atingir 95% de cobertura vacinal.  A ação tem o objetivo de manter 

o Estado e o Brasil livres da poliomielite. Para tal, é imprescindível a obtenção de 
altas e homogêneas coberturas vacinais.

caderneta de vacina-
ção dos seus filhos e 
mantê-los protegidos 
das doenças imunopre-
veníveis”, pontua. 

MULTIVACINAÇÃO 
A Campanha de 

Multivacinação tem a 
finalidade de atualizar 
a situação vacinal de 
crianças e adolescen-
tes menores de 15 
anos de idade.

A estratégia con-
siste em oportunizar 
um único momento no qual são 
oferecidas à população-alvo várias 
vacinas para atualização da cader-
neta das crianças e dos adoles-
centes, facilitando, assim, a ida 
dos pais ou dos responsáveis ao 
serviço de saúde e garantindo a 
proteção contra diversas doenças, 
melhorando também as coberturas 
vacinais no Estado.

A campanha oferta vários tipos 

SECOM

de vacinas, dentre elas BCG, que 
previne as formas graves de tuber-
culose; rotavírus humano, contra a 
diarreia; meningocócica C e ACWY, 
que previne contra meningites; trí-
plice viral, contra sarampo, caxumba 
e rubéola; vacina contra a varicela; 
vacina HPV, que previne alguns 
tipos de câncer em jovens; vacinas 
da hepatite A e hepatite B e ainda a 
vacina contra a febre amarela.
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BOLETIM
Coronavírus

Atualizado em  22 de setembro às 12h
www.fatooufakecascavel.com.br
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7.447
Casos CONFIRMADOS

Recuperados 7.025 94,3%

Em Isolamento Domiciliar 238 3,1%

Internamento em UTI 34 0,4%

Internamento em Enfermarias 17 0,2%

Óbitos 133 1,7%

49
Casos Suspeitos em Monitoramento - SRAG

Internamento em UTI 12 24,4%

Internamento em Enfermaria 37 75,6%

Óbitos 00 00

CASOS ATIVOS COM SARS-CoV-2: 289 pacientes

 A Secretaria de 
Saúde de Cascavel 
confirmou ontem mais 
78 casos de covid-19, 
totalizando 7.447 pes-
soas que contraíram a 
doença desde o início 
da pandemia. Dessas, 
7.025 são consideradas 
recuperadas. Com mais 
uma mor te, 133 pes-
soas perderam a vida 
em decorrência do novo 
coronavírus em Casca-
vel. A mor te relatada 
ontem é de um homem 
de 72 anos, sem comor-
bidades associadas, 
que faleceu na segunda 
em um hospital público 
da cidade.

O que chama a aten-
ção é o aumento de 
pacientes com o vírus 
ativo na cidade. O bole-
tim de ontem informava 
289 pessoas com a 
doença agora, das 
quais 238 estão em 
isolamento domiciliar, 
34 internadas em UTI e 
17 em enfermarias. No 
dia anterior, era 278 o 
total de pacientes com 
o vírus ativo no orga-
nismo. Na terça-feira 
passada, eram 221. 

Número de pacientes com vírus
ativo volta a subir em Cascavel

Dengue põe saúde em alerta
O boletim epidemiológico da dengue ciclo 2020/2021 divulgado nessa terça-feira (22) informa que 

Cascavel já registrou 32 casos positivos da doença desde 26 de julho.
Ao todo, o Município tem 280 notificações, sendo 181 casos descartados e 60 aguardando exame. 

Nenhum óbito foi registrado até agora. 
O Bairro Neva é o que mais tem casos da doença, com quatro pessoas contaminadas pelo mosquito 

Aedes aegypti. Depois aparecem Brazmadeira, Morumbi, Universitário, Periolloe XIV de Novembro, o 
Loteamento Riviera e o Distrito de Juvinópolis, com dois casos cada um.
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 O que você quer
 ganhar?

A pandemia exigiu adaptações 
por parte do varejo até com 
relação ao tipo de produto 

ofertado. “Com as crianças em 
casa por causa do coronavírus, 

bonecas, carrinhos e bolas 
voltaram a ter importância e a 

ganhar mais atenção. Os clientes 
têm procurado também produtos 
educativos, jogos de tabuleiros e 
quebra-cabeças, que aumentam 
o estímulo do convívio social e 
envolvem toda a família, além 
de entreter por horas”, explica 
a vendedora Leilane dos Anjos, 

que trabalha no departamento de 
brinquedos há dois anos.  

Após a frustração das vendas 
nas principais datas comemorativas 
do ano, Dia das Mães, Dia dos Na-
morados e Dia dos Pais, o comércio 
de Cascavel se prepara com novo 
ânimo para o Dia das Crianças, co-
memorado em 12 de outubro. 

A pouco mais de duas sema-
nas para a data, as lojas inves-
tem na variedade de produtos e 
na conquista do consumidor. Os 
estabelecimentos estão com es-
toque abastecido, que vai desde 
brinquedos tradicionais, como pe-
lúcias, bolas, bonecas, até mar-
cas famosas de games e outros 
equipamentos eletrônicos.

A gerente Sueli Manoel traba-
lha há três anos em uma loja de 
brinquedos no Centro de Cascavel 

e não esconde a expectativa po-
sitiva: “Renovamos o estoque e 
recebemos as mercadorias bem 
antes do que em anos anteriores. 
Desde o início de setembro as 
caixas estão chegando, vindas de 
São Paulo, Santa Catarina e de al-
gumas importadoras”.

Com as vitrines e as prateleiras 
cheias de opção, muitos adian-
taram as compras. É o caso da 
diarista Rosana dos Santos, que 
já comprou os presentes para os 
filhos e para os netos. “Chamou 
minha atenção a quantidade de 
coisas. Os corredores estão lo-
tados de opções e fica difícil de 
escolher qual levar para casa, por 
isso resolvi comparar os preços e 
já garantir os presentes”.

Em meio à quarentena imposta 
para conter o avanço da pandemia do 
novo coronavírus, as vendas para o Dia 
das Mães recuaram 40% em relação ao 
ano passado. Com mais lojas abertas e 
medidas menos restritivas, a queda da 
venda no Dia dos Pais foi menor, mas 
chegou a 8% se comparado a 2019.

A Fecomércio-PR (Federação do Co-
mércio do Estado do Paraná) ainda não 
divulgou dados da sondagem para o Dia 
das Crianças deste ano, mas a expectati-
va dos comerciantes é de que as vendas 
não sejam muito diferentes das de 2019, 
quando houve alta de 3,1% em relação 
ao mesmo período de 2018.

Para o supervisor comercial da Amic 
(Associação de Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte do Oeste do 
Paraná), Homero Almeida, as vendas 
podem ser até melhores que as do ano 
passado: “Em maio e em agosto, estáva-
mos em plena pandemia ou ainda sen-
tindo efeito das restrições impostas, por 
isso a comercialização ficou abaixo do 
ano passado. Com a retomada de todo 
o comércio, esperamos um crescimento 

das vendas para o Dia das Crianças, e que 
podem ser ainda maiores que o 12 de ou-
tubro de 2019, pois as crianças sofreram 
muito com a pandemia e acaba sendo 
uma forma de os familiares recompensá-
-las, visto que não podem ir para a escola 
nem sair ou viajar”, avalia. 

Em uma das maiores lojas de depar-
tamentos de Cascavel, os dias que ante-
cedem o 12 de outubro são aguardados 
com otimismo. “Aqui, trabalhamos com 
metas a cada data comemorativa. Com 
relação ao Dia das Crianças, ano passado 
pretendíamos vender R$ 900 mil e chega-
mos a quase R$ 1 milhão. Para este ano, 
com a pandemia, estipulamos a mesma 
quantia e mais uma vez esperamos ultra-
passar a expectativa”, explica a líder de 
setor Josane Cargnelutti.

Segundo o presidente do Sindilojas 
(Sindicato dos Lojistas e do comércio Vare-
jista de Cascavel e Região), Leopoldo Nes-
tor Furlan, o objetivo é pelo menos manter 
o ritmo de vendas do ano passado. “Apesar 
de o período ser diferente de 2019, temos 
neste momento alguns setores que estão 
aquecidos, e um deles é o dos brinquedos. 

As crianças não vão deixar de ganhar 
presentes dos pais, dos avós e dos pa-
drinhos. Esperamos que pelo menos 
o volume de vendas seja o mesmo do 
ano passado, ou maior”.

COMPRA ON-LINE
Outra mudança que deve ser positiva 

nesta data é a forma da venda, do pre-
sencial para a internet. “A compra on-line 
aumentou muito nos últimos meses e 
esse tipo de negócio parece mais seguro 
e vantajoso para o comerciante, porque o 
cliente compra e já paga automaticamen-
te, representando acréscimo nas vendas”, 
explica Leopoldo Furlan.

Segundo Homero Almeida, da 
Amic, mesmo com otimismo de gran-
de parte dos comerciantes, muitos 
têm mantido a cautela. “Parte dos 
lojistas ainda espera se livrar de esto-
ques adquiridos anteriormente e que 
possa recuperar um pouco do lucro 
perdido nos últimos meses devido à 
pandemia. Esperamos que datas como 
essa possam dar um alento ao comér-
cio e estabilizar o mercado”. 

Dia 12 de outubro: criança  feliz, comércio aquecido

ROSANA dos Santos antecipou as compras para 
garantir o presente dos filhos e dos netos  

Vendas devem superar Dias das Mães e dos Pais COMERCIANTES reforçaram os estoques e apostaram na variedade dos produtos  

Vai custar quanto?
A variedade de produtos também se reflete nos preços. É possível encontrar nas lojas presentes que vão de R$ 

19,90 a mais de R$ 200. “Temos brinquedos de marcas famosas que agregam valor, mas temos também preços mais 
acessíveis. Os clientes não vão deixar de comprar porque muitos acabam usando parte dos benefícios e dos auxílios 

emergenciais para pagar a compra. Conseguimos também manter a faixa de valores de vários produtos”, explica a ven-
dedora Leilane dos Anjos. Os presentes para o Dia das Crianças este ano devem variar de R$ 65 a R$ 150, por tíquete. 

O valor desembolsado, em média, em 2019, foi de R$ 135 e, em 2018, de R$ 123. 
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de Cascavel se prepara com novo 
ânimo para o Dia das Crianças, co-
memorado em 12 de outubro. 

A pouco mais de duas sema-
nas para a data, as lojas inves-
tem na variedade de produtos e 
na conquista do consumidor. Os 
estabelecimentos estão com es-
toque abastecido, que vai desde 
brinquedos tradicionais, como pe-
lúcias, bolas, bonecas, até mar-
cas famosas de games e outros 
equipamentos eletrônicos.

A gerente Sueli Manoel traba-
lha há três anos em uma loja de 
brinquedos no Centro de Cascavel 

e não esconde a expectativa po-
sitiva: “Renovamos o estoque e 
recebemos as mercadorias bem 
antes do que em anos anteriores. 
Desde o início de setembro as 
caixas estão chegando, vindas de 
São Paulo, Santa Catarina e de al-
gumas importadoras”.

Com as vitrines e as prateleiras 
cheias de opção, muitos adian-
taram as compras. É o caso da 
diarista Rosana dos Santos, que 
já comprou os presentes para os 
filhos e para os netos. “Chamou 
minha atenção a quantidade de 
coisas. Os corredores estão lo-
tados de opções e fica difícil de 
escolher qual levar para casa, por 
isso resolvi comparar os preços e 
já garantir os presentes”.

Em meio à quarentena imposta 
para conter o avanço da pandemia do 
novo coronavírus, as vendas para o Dia 
das Mães recuaram 40% em relação ao 
ano passado. Com mais lojas abertas e 
medidas menos restritivas, a queda da 
venda no Dia dos Pais foi menor, mas 
chegou a 8% se comparado a 2019.

A Fecomércio-PR (Federação do Co-
mércio do Estado do Paraná) ainda não 
divulgou dados da sondagem para o Dia 
das Crianças deste ano, mas a expectati-
va dos comerciantes é de que as vendas 
não sejam muito diferentes das de 2019, 
quando houve alta de 3,1% em relação 
ao mesmo período de 2018.

Para o supervisor comercial da Amic 
(Associação de Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte do Oeste do 
Paraná), Homero Almeida, as vendas 
podem ser até melhores que as do ano 
passado: “Em maio e em agosto, estáva-
mos em plena pandemia ou ainda sen-
tindo efeito das restrições impostas, por 
isso a comercialização ficou abaixo do 
ano passado. Com a retomada de todo 
o comércio, esperamos um crescimento 

das vendas para o Dia das Crianças, e que 
podem ser ainda maiores que o 12 de ou-
tubro de 2019, pois as crianças sofreram 
muito com a pandemia e acaba sendo 
uma forma de os familiares recompensá-
-las, visto que não podem ir para a escola 
nem sair ou viajar”, avalia. 

Em uma das maiores lojas de depar-
tamentos de Cascavel, os dias que ante-
cedem o 12 de outubro são aguardados 
com otimismo. “Aqui, trabalhamos com 
metas a cada data comemorativa. Com 
relação ao Dia das Crianças, ano passado 
pretendíamos vender R$ 900 mil e chega-
mos a quase R$ 1 milhão. Para este ano, 
com a pandemia, estipulamos a mesma 
quantia e mais uma vez esperamos ultra-
passar a expectativa”, explica a líder de 
setor Josane Cargnelutti.

Segundo o presidente do Sindilojas 
(Sindicato dos Lojistas e do comércio Vare-
jista de Cascavel e Região), Leopoldo Nes-
tor Furlan, o objetivo é pelo menos manter 
o ritmo de vendas do ano passado. “Apesar 
de o período ser diferente de 2019, temos 
neste momento alguns setores que estão 
aquecidos, e um deles é o dos brinquedos. 

As crianças não vão deixar de ganhar 
presentes dos pais, dos avós e dos pa-
drinhos. Esperamos que pelo menos 
o volume de vendas seja o mesmo do 
ano passado, ou maior”.

COMPRA ON-LINE
Outra mudança que deve ser positiva 

nesta data é a forma da venda, do pre-
sencial para a internet. “A compra on-line 
aumentou muito nos últimos meses e 
esse tipo de negócio parece mais seguro 
e vantajoso para o comerciante, porque o 
cliente compra e já paga automaticamen-
te, representando acréscimo nas vendas”, 
explica Leopoldo Furlan.

Segundo Homero Almeida, da 
Amic, mesmo com otimismo de gran-
de parte dos comerciantes, muitos 
têm mantido a cautela. “Parte dos 
lojistas ainda espera se livrar de esto-
ques adquiridos anteriormente e que 
possa recuperar um pouco do lucro 
perdido nos últimos meses devido à 
pandemia. Esperamos que datas como 
essa possam dar um alento ao comér-
cio e estabilizar o mercado”. 

Dia 12 de outubro: criança  feliz, comércio aquecido

ROSANA dos Santos antecipou as compras para 
garantir o presente dos filhos e dos netos  

Vendas devem superar Dias das Mães e dos Pais COMERCIANTES reforçaram os estoques e apostaram na variedade dos produtos  

Vai custar quanto?
A variedade de produtos também se reflete nos preços. É possível encontrar nas lojas presentes que vão de R$ 

19,90 a mais de R$ 200. “Temos brinquedos de marcas famosas que agregam valor, mas temos também preços mais 
acessíveis. Os clientes não vão deixar de comprar porque muitos acabam usando parte dos benefícios e dos auxílios 

emergenciais para pagar a compra. Conseguimos também manter a faixa de valores de vários produtos”, explica a ven-
dedora Leilane dos Anjos. Os presentes para o Dia das Crianças este ano devem variar de R$ 65 a R$ 150, por tíquete. 

O valor desembolsado, em média, em 2019, foi de R$ 135 e, em 2018, de R$ 123. 
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 Muitas pessoas utilizam a palavra 
“karma” para explicar ou justificar sorte ou 
azar no dia a dia. Considerando os aspectos 
sutis da natureza do ser humano, cada ação 
e escolha realizadas deixam marcas nos 
corpos mental, emocional e físico. Nesse 
sentido, hábitos, costumes, crenças e vícios 
seriam como karmas. Enquanto não forem 
limpos e transformados, funcionam como 
um “pano de fundo” de nossa realidade.

De forma mais simplificada e prática, o 
karma pode ser entendido como a repetição de 
um padrão inconsciente. É como se fosse uma 
matéria da escola que no próximo ano terá que 
ser feita novamente. Veja alguns exemplos:

Quando uma pessoa se envolve sempre 
com um mesmo tipo de par que a faz sofrer.

Quando tem embates com chefes 

e superiores, não impor tando em qual 
empresa esteja. Quando vivencia as mes-
mas situações desagradáveis em suas rela-
ções de amizade.

Esses e vários outros problemas que 
aparecem repetidamente podem estar liga-
dos aos karmas criados por meio das ações 
e escolhas.

Existem várias formas de superar e 
libertar um karma, mas a mais importante 
é fazer escolhas e agir da forma mais cons-
ciente possível, buscando sempre o cami-
nho mais benéfico para a situação e todos 
os envolvidos. Algumas técnicas que auxi-
liam no reconhecimento e superação estão 
presentes em terapias xamânicas. 

Fonte: Personare 

 A primavera, estação conhecida 
pelas boas energias provenientes 
das flores, das plantas e dos animais, 
começou! Por isso, este momento é 
perfeito para você fazer simpatias com 
ingredientes da Mãe Natureza, para 
atrair todas as energias da estação 
para dentro do seu lar.

Assim, você poderá começar esta 
nova fase com o pé direito, conquis-
tando mais oportunidades para reali-
zar os seus desejos, confira como é 
fácil aproveitar as energias positivas 
da primavera por meio de simpatias e 
banhos especiais. 

Para começar a nova estação com 
tudo: atraia as boas energias com um 
prazeroso banho com flores. Para reali-
zar o ritual, ferva dois litros de água com 
cinco margaridas. Espere a água esfriar 
e, após tomar o seu banho tradicional 
de higiene, derrame a mistura no corpo, 
do pescoço para baixo. Enquanto joga 
a água com flores no corpo, pense nas 
boas energias que está recebendo. Em 
seguida, reze o salmo 3 com muita fé.

Para abrir os caminhos: ferva três 
pitadas de açúcar, três sementes de 
girassol e três flores secas de camo-
mila com meio litro de água e, então, 
espere amornar. Depois, espalhe o 
líquido pelo seu corpo enquanto reza 
três Salve-Rainhas. Feito isso, enxá-
gue o corpo e jogue as sobras do 
banho no lixo.

Sorte em dobro: em um vaso de 
violetas, enterre duas moedas de 

Simpatias da primavera

qualquer valor. Então, deixe o vaso em 
cima da geladeira e, sempre que for 
regar a planta, reze um Pai-Nosso. É 
preciso renovar a terra no final do ano, 
jogando a antiga no lixo e retirando 
as moedas. Lave bem as moedas e 
as entregue para alguém que está 
precisando e, então, coloque outras 
duas no lugar das antigas.

Para receber proteção: junte três 
rosas brancas em uma vasilha com 
um litro de água fervente. Deixe em 
infusão por alguns minutos. Quando 
for tomar banho, jogue a mistura, já 
fria, do pescoço para baixo. Então, 
acenda uma vela branca em um 
pires, dentro do banheiro e faça uma 
oração ao seu anjo da guarda. Esse 

banho deve ser feito na segunda-
-feira, na quinta-feira e no sábado.

Mais dinheiro neste período: retire 
uma pétala de uma rosa amarela e 
guarde-a dentro da sua carteira. Ferva 
o que sobrar da flor em um litro de 
água. Coe, espere esfriar e, depois 
do seu banho diário, despeje a água 
da flor no seu corpo, do pescoço para 
baixo. Não enxague e espere seu corpo 
secar naturalmente. Em seguida, reze 
o Salmo 39, enrole a pétala da carteira 
com uma nota de dinheiro de qualquer 
valor e dê a quem necessita mais do 
que você. Jogue as sobras do banho 
em um vaso com flores.

Fonte: João Bidu 
 

KARMA 
E OS 

PADRÕES
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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
As discussões com a família são mais fáceis. Você terá mais 
satisfação se não ficar isolado. Você terá energia básica 
para completar suas tarefas com sucesso. Ao mesmo tempo, 
você vai precisar desacelerar antes de levar as coisas longe 
demais. Vá com calma.

Aquário 21/01 a 19/02
O bom humor vai prevalecer e você vai ser bom em ser recep-
tivo às pessoas a sua volta. Faça pausas porque você não 
tem se cuidado muito bem fisicamente. Tenha cuidado com 
cãibras musculares e com movimentos errados.

Peixes 20/02 a 20/03
Não deixe a sua mente ser tomada por preocupações sem 
importância. Você não tem confiança em suas próprias 
habilidades por causa de seu cansaço em geral. Existe uma 
carência que precisa ser preenchida.

Você vai fazer alguns contatos interessantes e novas portas se 
abrirão. Boas e novas amizades estão no horizonte. Você está 
perdendo tempo com assuntos sem importância e está cansado.

Seu otimismo é claramente sentido por aqueles que o 
rodeiam. Não hesite em espalhá-lo ao seu redor. Você está 
saudável, terá reflexos melhores e se sentirá mais leve. Bus-
que também o equilíbrio espiritual. 

Não force as pessoas próximas a você a darem o seu con-
sentimento. Seja você mesmo, o sentimento de isolamento 
não vai durar. Aproveite o tempo para sair, fazer uma longa 
caminhada ou praticar algum esporte, isso vai ajudar você 
a se livrar de qualquer tensão que tenha.

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.

Os movimentos planetários causarão tensão hoje, mas algu-
mas boas notícias vão compensar isso. Você está perdendo 
a calma muito rapidamente e vai gastar energia com isso. 
Obtenha algum espaço, você tem tempo suficiente.

Não se envolva em discussões tensas, especialmente hoje, 
que você tem coisas mais importantes a fazer. Mantenha o 
equilíbrio em seu trabalho, certifique-se de que você não está 
trabalhando demais.

Conseguirá resolver uma discussão entre as pessoas em 
sua vida, sinta-se orgulhoso. Você vai ser muito duro consigo 
mesmo. Você precisa encontrar um equilíbrio entre trabalho 
e descanso, reflexão e relaxamento.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo a um 
amigo que precisa do seu apoio. Você sente a necessidade 
de desacelerar um pouco para ouvir os seus instintos mais 
profundos e ter um descanso sem se sentir culpado - você 
não tem razão para isso.

Estará mais determinado do que nunca a manter os seus 
compromissos e vai ter orgulho do que conseguiu. Você põe 
muita energia em tudo que faz e precisa de um descanso; 
encontre um tempo para relaxar em um ambiente calmo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Continente
onde

ocorrem
monções

O quaren-
tão, para

os adoles-
centes

Fruto
exportado
pelo Havaí

(EUA)

Situação
do filme
antes da 

pré-estreia

Formato
do gol,

no rúgbi

Albert
Einstein,

físico
alemão

Dedica-
ram à

divindade

Partícula
positiva 

do átomo
(símbolo)

Estrutura
de usinas
hidrelé-
tricas

Epidemia
que afetou
a África,
em 2014

Salvador
Dalí, 
pintor

espanhol
Remédio
que cura-
ria todos
os males

Videoteipe
(abrev.)

A Mãe do
Mato, no
Folclore

tupi

Grito dado
em lutas
marciais

"(?)"
Inerente",

filme
brasileiro

Conectivo de orações
coordenadas (Gram.)
País árabe em guerra

civil desde 2011

Semente,
em inglês
Pronome
feminino

Gema-
símbolo da
Austrália

As elei-
ções em

que vence
o candi-
dato com

mais votos
ainda no
primeiro

turno

Unidade de Pronto
Atendimento (sigla)
Condição da Medusa

(Mit.)

(?) gravitacional: "ar-
rasto" produzido pelo

buraco ne-
gro (Astr.)

Falta de
animação

Avião de
caça, de 

fabricação
russa

Produziu

Nosso, 
em inglês

Acusação frequente 
à equipe econômica
de Cristina Kirchner,

na Argentina

Com a exceção de
Medida checada pelas
balanças da Polícia 
Rodoviária Federal

Praticar o
tabagismo
Encaixar,
em inglês

Roraima
(sigla)

Mas, em
inglês

Filme de
Mário

Peixoto

MoradaExaltou a escola de
samba Portela em 

"Foi um Rio Que Pas-
sou em Minha Vida"

Salto (?),
item da

indumen-
tária das 

dançarinas
da Era
Disco

(anos 1970)

"Quociente",
em Q.I.
31, em

romanos

Causa frequente da
incompetência do

profissional

Provocar
forte 

emoção em
(alguém)

3/but — fit — mig — our. 4/seed. 5/ebola. 7/górgona.



12  POLÍCIA CASCAVEL, 23 DE SETEMBRO DE 2020

Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
30 
01 
05 
26

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Peritos das delegacias de Cas-
cavel e Foz do Iguaçu da Polícia 
Federal foram a Catanduvas na 
tarde de ontem (22) para periciar 
a cela onde o detento Elias Pereira 
da Silva, o Elias Maluco, foi encon-
trado morto, dentro do presídio 
federal de segurança máxima. 

Como estava sozinho na cela, 
a suspeita é de que ele tenha 
cometido suicídio. Ele foi encon-
trado com um lençol amarrado 
no pescoço.

Elias Maluco estava preso 
desde 2002. 

Informações sobre o trabalho de 
perícia serão divulgadas hoje, em 
entrevista coletiva agendada para 
as 11h na Delegacia da Polícia 
Federal de Cascavel. 

O Depen (Departamento Peni-
tenciário Nacional) relatou apenas 
o falecimento do preso e “que 
preza pelo irrestrito cumprimento 
da Lei de Execução Penal e que 
todas as assistências previstas no 
normativo são garantidas aos pri-
vados de liberdade que se encon-
tram custodiados no Sistema 

Carlos Eduardo Iber Bispo, de 
21 anos, morreu na tarde dessa 
terça-feira (22) em decorrência de 
um acidente de trabalho no Dis-
trito de Juvinópolis, em Cascavel. 
Carlos estava em ao lado de uma 
estrada rural e cor tava eucalipto 
quando foi atingido pelo tronco 
de uma árvore. Ele foi atingido 
na cabeça e morreu na hora. 

A equipe da Força Rural da 
Guarda Municipal passava pelo 

local, quando foi avisada sobre 
o ocorrido e acionou os socorris-
tas do Siate e o helicóptero do 
Consamu. Contudo, só puderam 
constatar o óbito. 

De acordo com a família, a vítima 
deixou a esposa grávida de quatro 
meses e duas filhas, de 3 e 7 anos.

O corpo do rapaz foi levado para 
o IML (Instituto Médico-Legal) de 
Cascavel e a Polícia Civil investi-
gará o caso.

Jovem de 21 anos morre 
esmagado por árvore

RAPAZ de 21 anos deixou duas filhas e uma 
esposa grávida

ARQUIVO PESSOAL

PC investiga 
acidente que vitimou 
casal na BR-277

A Polícia Civil de Cascavel investiga as 
causas do acidente envolvendo dois veícu-
los e um caminhão na noite da última sex-
ta-feira (18) na BR-277, perímetro urbano 
de Cascavel. Um casal morreu na hora após 
o carro em que estava pegar fogo.

A polícia busca um veículo Fiat Uno 
que teria provocado o acidente e fugido 
do local. O motorista do veículo Cruze já 
foi ouvido pela polícia.

As vítimas eram moradoras de Cas-
cavel e estavam em um veículo Sorento, 
sentido a Foz do Iguaçu. De acordo com 
testemunhas, após manobra brusca do 
Uno, que deixou o local, o Sorento invadiu 
a pista contrária e bateu de frente com o 
caminhão. O Cruze também foi atingido. 
Além da batida que esmagou o carro, o 
veículo em que o casal estava pegou se 
incendiou. Os dois morreram na hora. 

Os motoristas do caminhão e do Cruze 
conseguiram sair dos veículos antes do incên-
dio. Eles tiveram ferimentos moderados.  

Penitenciário Federal”. 
O corpo de Elias foi trazido ao 

IML (Instituto Médico Legal) de 
Cascavel, mas deve ser trasladado 
ao Rio de Janeiro. 

39 ANOS DE PRISÃO 
Integrante do Comando Ver-

melho, Elias Maluco foi preso em 
setembro de 2002 e, em 2005, 
foi condenado a 28 anos e seis 
meses de prisão pela morte do jor-
nalista Tim Lopes, da Rede Globo.

Em 2013, foi sentenciado a 
mais dez anos, sete meses e 
15 dias de prisão por lavagem 
de dinheiro. A esposa e a sogra 
dele também foram condena-
das pelo mesmo crime. Desde 
então, Elias Maluco ficou man-
tido em presídios federais de 
segurança máxima. 

 N
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APÓS colisão, veículo pegou fogo

Peritos de Cascavel e Foz periciam 
cela onde preso foi encontrado morto
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RESULTADOS DE ONTEM

 COPA DO BRASIL
 CRB  1x0  Juventude

  SÉRIE B
 Operário  1x1 Cuiabá

     LIBERTADORES
 Est. Merida  1x3  Nacional-URU
 Tigre  1x1  Bolivar
 Barcelona  1x2  Flamengo 

Foz e Medianeira 
pela Liga Paraná

Após o empate por 2 a 2 com o Atlân-
tico Erechim, na noite de segunda-feira, 
pela Liga Nacional, o Foz Cataratas volta 

à quadra na noite desta quarta-feira 
para jogar pela Liga Paraná. O adver-
sário será o Medianeira, a partir das 
20h15, no Ginásio Costa Cavalcante.

Na competição nacional, o time das Três 
Fronteiras tem cinco pontos em sete 

jogos, na penúltima posição do grupo. 

l Confronto entre   
    paranaenses

No sábado (26), o time cascavelense 
encara o Foz Cataratas também pela 
LNF, no Ginásio da Neva, às 19h30. 
O time da fronteira conquistou cinco 
pontos em sete jogos e está na sexta 
colocação.

l Campo Mourão
    X Assoeva

Nesta quarta (23), o Campo Mourão 
joga contra a Assoeva de Venâncio 
Aires pela Liga Nacional de Futsal. A 
partida pelo Grupo C será na Arena 
UTFPR, às 20h15.

Cascavel se prepara para receber o Joinville
O Cascavel não tem folga e volta aos treinos nesta quarta (23) para a sequência 

de compromissos pela Liga Nacional de Futsal.
Na quinta-feira (24), o time comandado pelo técnico Cassiano Klein joga nova-

mente em casa, desta vez contra o catarinense Joinville.
Para esse confronto, a comissão técnica da Serpente Tricolor não vai contar 

com o ala Johnny. O jogador vai cumprir suspensão porque foi expulso contra o 
Atlântico de Erechim.

Pela Liga, o Cascavel já disputou seis jogos e é vice-líder do grupo com dez pon-
tos, dois a menos que o primeiro colocado, Atlântico (que tem um jogo a mais). 

O Joinville aparece na quinta colocação, com sete pontos em três jogos. 
A partida será transmitida pela LNF TV.

Cascavel derrota o Ampére
O Cascavel Futsal entrou em 

quadra na noite dessa terça-feira 
(22), no Ginásio da Neva, para 
enfrentar o Ampére pelo Cam-
peonato Paranaense da Série 
Ouro. Logo no início do primeiro 
tempo, Roni abriu o marcador 
para o time da casa.

Após cobrança de falta de 
Hiago, Carlão marca contra, empa-
tando o placar: 1 a 1.

No segundo tempo, aos 11 
minutos, o capitão Carlão colo-
cou o time da casa novamente na 
frente. O alívio durou pouco, pois 
logo Jardel marcou para o Ampére 
e deixou tudo igual novamente.

Aos 17 minutos, Gustavinho 
fez o terceiro do Cascavel e 
sacramentou a vitória. Fim de 
jogo: Cascavel 3 x 2 Ampére.

Com a vitória, o Cascavel chega 
a seis pontos em dois jogos pelo 
Grupo A. O Ampére permanece com 
seis pontos, mas tem quatro parti-
das disputadas.

Outros resultados 
Mais três confrontos foram realizados 
pela Série Ouro de Futsal nessa terça-

-feira (22). No Ginásio Ney Braga, o São 
José dos Pinhais perdeu para o Pato por 
2 a 1. O Umuarama enfrentou o Siqueira 

Campos, no Ginásio Amário Vieira da 
Costa, e venceu por 4 a 3.

Em Francisco Beltrão, no Ginásio 
Arrudão, o Marreco derrotou o Dois 

Vizinhos pelo placar de 3 a 1.

PARTIDA foi realizada no Ginásio da Neva

ASSESSORIA
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JOGAM HOJE
              BRASILEIRÃO

21h30 Sport  x  Corinthians

             COPA DO BRASIL
21h30 Vasco  x  Botafogo
21h30 Ceará  x  Brusque

          LIBERTADORES
19h15 Athletico  x  Colo-Colo
19h15 Def. y Justicia  x  Olimpia
19h15 Caracas  x  Libertad
21h30 Internacional  x  Grêmio
21h30 América Cali  x  Univ Catolica
21h30 Alianza Lima  x  Racing
21h30 Guarani-PAR  x  Palmeiras

       LIGA DOS CAMPEÕES
16h Gent  x  Dynamo Kiev
16h Olympiacos  x  Omonia
16h Mold  x  Ferencvaros

    BRASILEIRÃO FEMININO
15h São Paulo  x  Audax
15h Minas  x  São José
18h Iranduba  x  Corinthians
20h30 Cruzeiro  x  Ferroviária 

 Depois de empatar com a Cabo-
friense na estreia do Campeonato 
Brasileiro da Série D por 3 a 3, pelo 
Grupo A7, o Futebol Clube Casca-
vel se prepara para pegar estrada 
nesta sexta-feira (25) rumo ao pró-
ximo confronto, novamente contra 
uma equipe carioca.

É que, no sábado (26), às 15h, 
o FC joga contra o Bangu, no Rio 
de Janeiro. 

O adversário também começou 
a competição com empate. Na pri-
meira rodada ficou no 1 a 1 com 

FC Cascavel enfrenta o Bangu

Toledo recebe o Nacional 
O Toledo Esporte Clube retomou os treinamentos nessa terça-feira (22), 

para acertar a equipe após a derrota fora de casa para a Portuguesa carioca, no 
Rio de Janeiro, na estreia da Série D por 3 a 0, no último sábado.

O próximo compromisso do Porco será em casa, no Estádio 14 de Dezem-
bro, contra outro paranaense na disputa, o Nacional de Rolândia, que também 
estreou na competição com derrota, por 4 a 1 para a Ferroviária. O confronto de 

Toledo e Nacional está marcado para as 16h deste domingo (27).
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Corinthians tenta 
entrar no G-10

Um confronto direto pode colocar 
o Corinthians no Top-10 do Campeo-

nato Brasileiro. Para isso, o time precisa 
vencer o Sport, a partir das 21h30 de 

hoje, na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 

A novidade no Timão pode ser o 
meia Luan, recuperado de um estira-

mento muscular na coxa direita. O téc-
nico Dyego Coelho conta com o retorno 

do atacante Jô, já que o Corinthians 
obteve efeito suspensivo da punição 
recebida por “jogada hostil” no clás-

sico contra o São Paulo. Sendo assim, o 
Corinthians deve enfrentar o Sport com 
Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas 

Piton; Xavier; Otero, Roni, Luan e Everaldo 
(Mateus Vital); Jô.

CLASSIFICAÇÃO PG J V E D GC GP SG %
1º Atlético-MG 21 10 7 0 3 12 18 6 70
2º Internacional 20 11 6 2 3 7 15 8 61
3º São Paulo 18 10 5 3 2 11 13 2 60
4º Palmeiras 18 10 4 6 0 9 14 5 60
5º Vasco 17 10 5 2 3 10 15 5 57
6º Flamengo 17 10 5 2 3 13 13 0 57
7º Santos 16 11 4 4 3 12 14 2 48
8º Fortaleza 15 11 4 3 4 9 11 2 45
9º Fluminense 14 11 4 2 5 14 12 -2 42
10º Sport 14 11 4 2 5 13 11 -2 42
11º Ceará 13 11 4 1 6 16 12 -4 39
12º Grêmio 13 10 2 7 1 7 9 2 43
13º Corinthians 12 10 3 3 4 16 15 -1 40
14º Atlético-GO 12 10 3 3 4 15 12 -3 40
15º Athletico 11 10 3 2 5 10 8 -2 37
16º Coritiba 11 11 3 2 6 12 8 -4 33
17º Bragantino 10 11 2 4 5 18 14 -4 30
18º Botafogo 10 10 1 7 2 11 9 -2 33
19º Bahia 9 10 2 3 5 18 12 -6 30
20º Goiás 8 8 2 2 4 13 11 -2 33 

CLASSIFICAÇÃO SÉRIE A

o Mirassol, em jogo fora de casa.
O torcedor da Serpente Aurine-

gra poderá acompanhar o jogo, que 
será transmitido de forma gratuita, 

ao vivo, pela plataforma de streaming 
MyCujoo. Basta fazer o download do 
aplicativo disponível para Android e 
iOS, ou então acessar o site.  

EQUIPE embarca 
nesta sexta para o 
Rio de Janeiro
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É BOM PRA 
ECONOMIA 
DO ESTADO.

É BOM 
PRA SUA
ECONOMIA.f e i t o n o p a r a n a . p r. g o v. b ra c e s s e

COMPRE 
O QUE É 
DAQUI.

VOCÊ 
COMPRA 

E TODO O 
ESTADO SAI 

GANHANDO.

Movimenta 
a economia.

Mais  
empregos 
aparecem.

Os negócios  
locais se  
fortalecem.

Mais pessoas  
têm renda.

 São Silvestre fica para junho de 2021 
Disputada tradicionalmente em 31 de dezembro, a Corrida de São Silvestre deste 

ano será disputada só em 2021. A organização da prova paulistana anunciou o 
adiamento em razão da pandemia do novo coronavírus. A 96ª edição será dispu-

tada em 11 de junho do ano que vem.
A decisão saiu após uma série de reuniões entre a comissão organizadora e a 

Secretaria Municipal da Casa Civil de São Paulo. Com os decretos de quarentena 
em vigor, o isolamento social, não seria aconselhável a prova pedestre pelas ruas 
de São Paulo. As demais corridas de rua que acontecem na capital, por exemplo, 

ainda não tiveram aval para serem novamente realizadas.
Em 2019, o limite de participantes aumentou de 30 mil para 35 mil. A prova, a 

maior corrida de rua da América Latina, tem o percurso de 15 quilômetros, com 
largada e chegada na Avenida Paulista. 

 A CBF (Confederação Brasileira 
de Futebol) obteve aval do Ministério 
da Saúde para que as equipes da 
Série A do Campeonato Brasileiro 
voltem a receber torcedores nos 

estádios. O objetivo é liberar a pre-
sença de até 30% da capacidade de 
público ainda em outubro. Contudo, 
não houve definição de data.

Para prosseguir com o plano, 

porém, será necessário receber a 
permissão das autoridades sanitá-
rias de estados e prefeituras.  

Ministério aprova estudo para 
volta das torcidas aos estádios

Hoje tem Gre-Nal 
pela Libertadores

Depois de toda a confusão no primeiro 
confronto que resultou em uma série 

de suspensões, Internacional e Grêmio 
voltam a se enfrentar hoje pela Liberta-

dores, às 21h30, no Beira-Rio. 
O time colorado lidera o Grupo E, com 
sete pontos, enquanto o Grêmio tem 
quatro. América de Cali e Universidad 
Catolica fazem o outro jogo do grupo.
O Grêmio será escalado pelo Departa-

mento Médico. Geromel, Kannemann e 
Pepê são alguns exemplos que estão em 

fase final de recuperação. 
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