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Horário eleitoral: mais da metade do 
tempo fica para dois candidatos a prefeito
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 Com o acirramento da crise hídrica, a Sanepar aumentou a captação de água 
do Lago Municipal, devolvendo o aspecto desolador do principal cartão-postal de 

Cascavel. O assoreamento já havia se evidenciado ano passado, também por causa 
da estiagem, quando foi cogitado retirar parte da lama do lago. Agora, tanto Sanepar 
quanto IAT dizem que isso só irá acontecer quando as chuvas se tornarem regulares. 

Seco de novo, Lago só será
desassoreado após a estiagem 

Onda de calor esquenta a procura por  
ar-condicionado e acaba com os ventiladores
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PREVISÃO DO TEMPO
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Sol NubladoSol Chuva

Consumidor consciente na 
sociedade atual. É possível?

Segundo o Instituto Akatu, para um consumo consciente deve-se 
observar que se deve viver: “Consumindo sem consumir o mundo em 
que se vive”, garante-se, assim, qualidade de vida e segurança pessoal.

Isso quer dizer que a sociedade deve consumir de forma respon-
sável, pois terá nessa vida as consequências de todo desperdício que 
é praticado por ela e pela geração anterior.

Isso é possível? Parece teoria. Mas toda teoria só funciona na prática.
Todo consumismo começa no fato de aproveitar as oportunidades 

que aparecem. Mas é importante questionar: será que “realmente” pre-
cisamos dos artigos que nos atraem?

É comum ouvirmos relatos na mídia, nas prateleiras dos mercados, nas 
vitrines das lojas ou na convivência diária com outras pessoas, as tão conhecidas 
frases: “Não perca a oportunidade”, ou “Oportunidade única” ou mesmo “Últimas 
ofertas” seguido de inúmeros “Compre um, leve três” e assim por diante.

Analistas de mercado, economistas e psicólogos orientam cinco segre-
dos para os consumidores compulsivos reeducarem seus hábitos na hora 
das compras: 1) Planejar o que comprar; 2) Comprar somente o necessário; 
3) Nunca ir a um supermercado com fome e jamais levar crianças, pois 
certamente você acabará comprando o que não precisa; 4) Fugir das ofertas 
mágicas; 5) Calcular os juros e as melhores condições de pagamentos.

Seguindo esses princípios, será notória a mudança de comporta-
mento de vida e, consequentemente, de renda familiar.

Além dos artigos secundários, qualquer família necessita de gas-
tos essenciais na vida doméstica, como por exemplo: água, energia, 
alimento, transporte, saúde, educação etc.

Até mesmo os artigos essenciais requerem tomada de consciência 
urgente, porque, além de interferir nos orçamentos, afeta o desequilíbrio 
ambiental com descartes inapropriados ocasionando, a longo prazo, o des-
nivelamento do ecossistema.

Os reaproveitamentos de verduras, da raiz às folhas, podem se 
tornar uma forma de diminuir a demanda de recursos naturais. Uma das 
preocupações que um consumidor consciente deve ter é a sustentabi-
lidade do planeta, economizar hoje para ter sempre.

Partindo desse pressuposto, é possível mudar os hábitos praticando e expe-
rimentando os bons resultados que eles proporcionam. Mudança de consciência 
só se faz com medidas educativas, boas leituras, olhos abertos, e sensibilidade.

Eu estou disposta a mudar, e você?

Daniela Belter Ferreira Ceni é especialista em tecnologias aplicadas 
à educação, gestão comercial e marketing digital

“Nós precisamos de 
vacinas. E há a espe-

rança de que tenhamos 
uma até o fim deste 
ano. Há esperança.”

Diretor-geral da OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus disse ontem que 
há a esperança de uma vacina 
contra a covid-19 se viabilizar 
até o fim deste ano, mas não 

detalhou qual dos imunizantes 
em teste poderia ser o melhor 

candidato.

DIVULGAÇÃO

Palavras cruzadas
O Sol brilha na sua Casa 7 e favorece os rela-
cionamentos em geral. Pode pintar uma grana 
inesperada no fim do dia ou, então, uma ideia 
supercriativa para aumentar seus ganhos. Uma 
paixão pode ficar mais forte e você não pensará 
duas vezes para se declarar.

Hoje é um ótimo dia para equilibrar o seu orça-
mento. Você pode ter boas chances de se desta-
car e crescer no que faz. Pode ter uma boa opor-
tunidade de conquistar uma vaga e encontrar o 
seu lugar no mercado de trabalho. Uma atração 
proibida pode balançar seu coração. 

Explore seu carisma e poder de comunicação 
para se entender com as pessoas, especialmente 
no trabalho. A Lua em quadratura com Netuno 
alerta que pode se chatear com os chefes. A dois, 
invista no companheirismo e no romantismo. 

Quem está trabalhando em casa pode contar com 
um dia superprodutivo. Se você trabalha fora ou 
precisa se dedicar aos estudos. No amor, quem 
está a fim de um amigo pode ter uma boa chance 
de se declarar. 

Netuno avisa que alguns amigos poderão decep-
cionar. Você também pode ter boas ideias de 
coisas para fazer nas horas vagas como profis-
são e fonte de renda. No amor, você vai querer 
parceria e cumplicidade. Estimule o diálogo e 
aprofunde a relação.

O Sol ilumina a sua Casa das Finanças e cabe a 
você observar e aproveitar as boas oportunidades 
que poderão surgir. No amor, quem está livre 
pode sentir uma atração arrebatadora por alguém 
do trabalho ou que ocupa um cargo importante. 

O Sol em Libra renova sua vitalidade e alegria de 
viver. Em trígono com a Lua, ele dará ainda mais 
estímulos para você buscar sua evolução pessoal 
e profissional. Seja prudente! Quem busca um 
novo amor pode conhecer alguém e se apaixonar 
à primeira vista.

Una-se aos colegas, busque aliados para con-
cretizar seus projetos e conte com o apoio dos 
amigos para o que precisar. No amor, se você 
namora alguém às escondidas e não quer que 
seu segredo seja descoberto, é bom redobrar 
a cautela.

Se depender do incentivo dos astros, você vai 
colocar a carreira no topo da sua lista de prio-
ridades hoje. É provável que esteja de olho em 
uma promoção ou no emprego dos seus sonhos. 
No amor, há chance de romance com amigo. 

A Lua tá de rolê no seu paraíso astral garante 
sorte, criatividade e muito entusiasmo para você. 
É hora de fazer cursos, buscar a orientação de 
pessoas mais experientes. No amor, Marte indica 
que pode se declarar para alguém. 

É um bom dia para cuidar dos interesses de famí-
lia ou resolver assuntos domésticos. Lua e Vênus 
em quadratura indicam que não será fácil chegar 
a um acordo com familiares. Vênus na Casa 7 
estimula o romance e aumenta o seu interesse 
por um relacionamento mais sério. 

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

O anjo protetor de hoje é Poiel, que atua em todas as coisas que são elevadas e cons-
trutivas. Grande é o seu poder de socorro aos que a ele recorrem. Ele atende todos os 
pedidos sem distinção e sem discriminação. Seu número principal, do dia do nasci-
mento é o 14, formado de 1 do Sol, e de 4, Urano. Ambos são de caráter progressista 
e social elevado. Mas juntos formam o 5, de Mercúrio, que confere boa comunicação, 
inteligência, muitas amizades e boa popularidade. Possuem dom para o comércio, a 
indústria e a prestação de serviços.

Horóscopo nascido em 7 de outubro
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Se você quer aumentar seus ganhos, não confie 
somente na sorte: aposte nas ideias criativas que 
Mercúrio deve trazer. No campo sentimental, a 
Lua em sextil com Marte avisa que uma paixão 
por colega pode ficar irresistível e vai ser difícil 
disfarçar, mas tente manter a discrição. 
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Sol

CRESCENTE
23/10 - 10h24

CHEIA
1º/10 - 18h06

Quarta 7/10/2020

concurso: 365

04 05 10 44 47 50

concurso: 2140

concurso: 1546

BOTAFOGO/PB

06 10 16 26 27 44

JANEIRO

07 16 22 38 55 57
concurso: 2305

concurso: 5384

17 19 21 61 63

concurso: 5502

MINGUANTE
9/10 - 21h41

NOVA
16/10- 16h32

Paranaguá
max 26
min 18

Maringá
max 39
min 25

Cascavel
max 36
min 21

Foz do Iguaçu
max 35
min 19

Londrina
max 38 
min 23

Curitiba
max 32
min 15
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

08 08 01 05 06 07 07

Super Sete concurso: 2
C O L U N A S

1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2115

04 07 08 11 15 17 19 20 24 32
36 41 43 44 46 48 60 76 78 86

Lotomania

01 02 03 04 05 06 07 09 
13 15 17 18 19 21 22

18.691
64.644
10.321
53.265
50.656

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 3

Que tem
secura na
garganta

(fig.) 

A Lua, em
relação 
à Terra
(Astr.)

"Remédio"
de efeito
sugestivo

Reagir 
às situa-
ções en-
graçadas

Diz-se do 
homem que
perdeu a
virilidade

Critério
para de-

finição do
polígono

"(?) dos 
Apósto-

los", livro
da Bíblia

Embutido
apreciado
com limão

Símbolo
de capa-
citância
(Eletr.)

Cerveja 
de alta
fermen-
tação

Audrey
Tautou,

atriz
francesa 

Profissio-
nal de
"call

centers"

Bate-(?),
conver-
sação

informal

São feitas
com a
tarraxa

em canos

Mentira
ardilosa

(fig.)

Bola da
(?), carne

bovina

Tambor
percutido
com duas
baquetas

(?) ao
vinho, so-
bremesa
sulista

Livro do
padre

Marcelo
Rossi

O fruto 
no ponto
de ser
colhido

"Tudo", 
na lingua-

gem da
internet

Atitude com o
propósito de ocultar

algo (ext.)
Vaidade; orgulho

(?), seca e oleosa:
tipos de pele

Cantiga
de ninarInseto

como a
Rainha A-
lexandra,
a maior

do mundo,
que vive
somente
na Nova
Guiné

Feitio 
do rodo
Tântalo

(símbolo)

Análogo
Capital de
Montana

(EUA)

Bem, em
francês

Cadenciar

Abrir
(cofre)
Onda

pequena

Seleção
(abrev.)

Último a-
fluente do
Paraguai
em terras

brasi-
leiras

NCSS
BORBOLETA
ORRIRDET
IMPOTENTE

ODALITAL
SALAMINHOI

CCALEAT
ATENDENTE
RBIENON

PAPOFARSA
PATUOT

ORUDAMSAGU
DESTRANCAR

TAOÇAPA
MAROLASEL

3/apa. 4/bien — sagu. 5/ágape — farsa. 6/helena — marola.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO2

Roupa da
Seleção
em jogos

(fut.)

Barra (?):
situação
perigosa

(pop.)

Desenvol-
vimento;

progresso

Meio de
regulação
térmica
corporal

A vida,
por sua
duração

Perdão de
crimes

políticos

Diferen-
cial de
tinturas 

de cabelo

Substitu- 
em o “l” no
plural de
"qualquer"

Fazer 
(?): ani-
versariar

Tarcísio
(?), ator

paulistano

O inglês
falado nos

Estados
Unidos

Pedra pa-
ra amolar
objetos

cortantes

Rua mar-
ginada de
árvores

(?) Flor,
  criação 
de Jorge
Amado

A do álibi
é provar a
inocência

do réu 

(?)-doce,
matéria-
prima de

sabonetes

(?) Seca:
evita

mortes no
trânsito

"Confede-
ração", na
sigla CNI

Morada
de São
Jorge

(Folcl.)

Fibra (?),
cabo da
telefonia
digital 

Entregá-la é função
do carteiro 

(?) retrátil, cobertura
usual em janelas

Fábrica em que se
produz o uísque

Cervídeo que 
habita a tundra 

 Raça
brasileira
de cães

Marca da
obra de
Augusto

dos Anjos
(Lit.)

Leste, em
francês

Ambiente
da ameba

Tonelada,
em inglês
Sidarta

Gautama

Não, em
francês

Lago, em
francês

Aquela que
provoca

risos
Sarça (?),
visão de
Moisés 
no Sinai
(Bíblia) 

Pedra do
1º laser
Que foi

absolvido

U D P C
I N C R E M E N T O

I E S T S U O R
F I N I T A L R

T O N A L I D A D E
R T A A N O S
M E I R A I P

P E S S I M I S M O
O T A E T O N
F I LA R U B I D

F I N A L I D A D E
C O M I C A N O N
I E R V A L A C
A R D E N T E I
L U A O T I C A

3/est — lac — non — ton. 4/rubi. 7/alameda — ardente. 9/intestino.

Solução

BANCO 14

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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EFI
ESPLANADA

BEIRAOC
PARRIFLE

NUCAEO
JEALD

MAGNETICO
MALAACASO

TEAACIR
NACATAR
TITEAMO

CONTRAÇÕES
PVIELA

AEROSSOL

(?) dos Mi-
nistérios: 

situa-se em
Brasília

Sílaba de
"naipe"

Aquele a
quem se

pede
autógrafo

Ponto de
saque no

tênis

Parte
posterior
do pes-

coço 

Vogais
de "belo"

Determino
a quan-

tidade de 

O cartão 
para saque

do caixa
eletrônico

Traje para
soleni-
dades

Executa
uma ação
ofensiva 

Sabor de
caldas de

pudins

Conteúdo
do baga-
geiro do
ônibus

Atencio-
samente
(abrev.)

Sinais cor-
porais do
trabalho
de parto

Santo
André, no

ABCD
paulista

Tipo de em-
balagem
de inse-
ticidas 

Algazarra;
festejo
51, em

romanos

Endinhei-
rada

Plantação 
de roseiras

Arma de
caçadas
Parte de
um filme

O país 
dos incas

Desper-
dício

Margem;
borda
Dupla;
casal

Casualidade
Conjunto

das obras de
um museu

Cumprir
(ordens) 
A "Nasa"
brasileira

Parabéns

Oswaldo
Cruz,

médico

Técnico da
seleção

brasileira
(fut.)

Chá, em
inglês

Antecede
o "O"

Patrão;
senhor

Gemidos
de dor

Rua
estreitís-

sima

3/tea. 4/inpe. 8/aerossol. 9/esplanada — magnético. 12/felicitações.
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 Ordem de exibição
A campanha no rádio e na televisão 

começa nesta sexta-feira (9) pela 
seguinte ordem:

Marcio Pacheco (PDT), Leonaldo 
Paranhos (PSC), Inês de Paula (PP), 
Juarez Berté (DEM), Carlos Moraes 
(Avante), Evandro Roman (Patriota) 

e Paulo Porto (PT). 

 Na próxima sexta-feira (9), começa 
a veiculação do horário eleitoral gra-
tuito, com apresentação dos candida-
tos a prefeito e a vereador de Cascavel 
em horários diferentes nas TVs e emis-
soras de rádio abertas. A propaganda 
vai até 12 de novembro. O primeiro 
turno será dia 15 de novembro.

Neste ano, o programa de horário 
fixo de dez minutos será apenas para os 
candidatos a prefeito. Na TV, será das 
13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40 
e, no rádio, das 7h às 7h10 e das 12h 
às 12h10, de segunda a sábado. 

Já os vereadores terão inserções 
ao longo do dia, em ordem aleatória 
definida por sor teio. Serão 1.950 
inserções, no total.

Com dez partidos coligados, o atual 
prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) vai 
dominar boa parte da propaganda. 
Sozinho, ele tem mais de um terço do 
programa diário, inclusive do espaço que 
também terá nas inserções aleatórias.

Nesta eleição, são oito candidatos 
à prefeitura e 465 a uma das 21 cadei-
ras no Legislativo, o que dá uma média 
de 22,2 postulantes para cada vaga.

DIVISÃO DOS TEMPOS
A divisão dos espaços é feita por 

partidos com base na representati-
vidade no Congresso Nacional. Por 

conta disso, por exemplo, uma chapa 
à prefeitura não terá direito ao horá-
rio gratuito. Major Arsênio e Coronel 
Jeronymo ficarão de fora porque o 
PRTB não tem representatividade.

O tempo de cada partido se soma 
nos casos de coligação. Por isso, Para-
nhos ganha o tempo de dez siglas e 
terá 3 minutos e 41 segundos dentro 
dos dez minutos do programa, que 
passa duas vezes ao dia. O segundo 
melhor tempo ficou com Evandro 
Roman (Patriota), que recebe o espaço 
de quatro partidos e fica com um total 
de 2 minutos e 4 segundos. 

A situação mais crítica (depois da 
dupla excluída) é de Carlos Moraes 
(Avante), com 16 segundos, e de Márcio 
Pacheco (PDT), que terá 41 segundos, e 
de Juarez Berté (DEM), com 42 segundos.

Na divisão entre os partidos, o PT 
conseguiu o maior tempo, já que o maior 
número de representantes (54). Com isso, 
Paulo Porto somou, com os 11 segundos 
do PCdoB, 1 minuto e 24 segundos. 

A outra candidata, Inês de Paula 
(Progressistas) terá 1 minuto e 8 
segundos para se apresentar ao elei-
tor cascavelense.

Os candidatos a prefeito terão 
ainda direito a 42 minutos divididos 
em inserções, que corresponde à 
mesma lógica da divisão.

Nesse caso, Paranhos terá direito 
a mais de mil inserções até o dia 12, 
com 15 minutos e meio por dia. Roman 
pode ocupar um total de 8 minutos e 
41 segundos somadas as inserções e 
Porto, quase seis minutos. 

TEMPO DE INSERÇÕES DIÁRIAS
Candidato ...........Tempo ....... total de inserções 
Pacheco ...........2’54” ........203
Paranhos ..........15’32” ......1.087
Inês ..................4’48” ........336
Berté ................2’59” ........209
Moraes .............1’10”’ ........82
Roman .............8’41” ........608
Porto ................5’52” ........411
Arsênio .............0 

 Horário eleitoral: Paranhos
fica com mais de 1/3 do tempo

1.950 inserções 
de vereadores

Os 465 candidatos a vereador pode-
rão ter 1.950 inserções durante o 
período do horário eleitoral gra-
tuito. A definição dos candidatos 

que entrarão nos espaços é de cada 
partido. As inserções serão veicula-
das de segunda a domingo entre as 
5h e as 24h. A divisão ficou assim:

Partido Quantidade candidatos inserção
 de inserções  /candidato
PT 204 29 7 
PSL 197 19 10 
Progressistas  146 13  11 
PSD 135 19  7 
MSB 132 28 4,7
PL 143 27 5
Republicanos 117 23 5 
Cidadania 38 9 4
PTB 45 26 1,7
PSDB 114 3 38
Solidariedade 56 17 3
Pros 38 30 1,2
DEM 113 27 4 
PDT 110 20 5
Podemos 70 17 4 
PSB 45 20 2 
Psol 45 6 7 
PV 23 23 1
Patriota  41 24  1,7
Avante 38 13 2,9
PSC 42 32 1,3 

PROGRAMA DE DEZ MINUTOS:
Candidato ................ Tempo
Pacheco .................... 0’41”
Paranhos .................. 3’41”
Inês ........................... 1’08”
Berté ......................... 0’42” 
Moraes ...................... 0’16”
Roman ...................... 2’04”
Porto ......................... 1’24”
Arsênio ...................... 0

Como funciona
No período determinado para a veiculação da propaganda eleitoral, as emissoras 
de rádio e televisão formam uma rede, retransmitindo os programas gerados pela 

emissora responsável pelo sinal.
Não haverá propaganda em rede para a campanha de vereador. Esta se dará 

somente através das inserções diárias que são distribuídas pelas emissoras de 
acordo com seus intervalos comerciais, dentro de cada um dos três blocos de 

audiência, não havendo, portanto, horário fixo para veiculação, ao contrário da 
propaganda veiculada em rede.

SEGUNDA A SÁBADO
Rádio: 7h às 7h10 - 12h às 12h10
Televisão: 13h às 13h10 - 20h30 às 20h40
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l Projeto-piloto
O governo do Estado deve 
liberar, a partir do dia 19 deste 
mês, a volta de algumas turmas 
da rede pública como um teste 
para a retomada das aulas no 
Paraná. Os locais ainda não 
foram definidos, mas deve se 
restringir a um número muito 
pequeno e onde a situação 
pandêmica seja quase nula.

 O CNE (Conselho Nacional de 
Educação) aprovou por unanimidade 
na tarde de ontem um parecer que 
permite a continuidade do ensino 
remoto até dezembro de 2021, caso 
seja opção das redes. A proposta 
aprovada no colegiado recomenda 
ainda que os sistemas de ensino 
não reprovem os estudantes. O texto 
precisa ser homologado pelo MEC 
(Ministério da Educação) e vale para 
educação pública e privada.

A medida prevê a reorganização 
flexível dos sistemas e sugere, por 
exemplo, a adoção do “continuum 

escolar”, ou seja, as redes poderão 
fundir os anos escolares dos estu-
dantes, de modo que eles concluam 
no próximo ano o conteúdo que ficou 
prejudicado em 2020 devido à pan-
demia. Estados como São Paulo e 
Espírito Santo já anunciaram que 
adotarão o ano contínuo. “O reorde-
namento curricular do que restar do 
ano letivo de 2020 e o do ano letivo 
seguinte pode ser reprogramado, 
aumentando-se os dias letivos e a 
carga horária do ano letivo de 2021 
para cumprir, de modo contínuo, 
os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento previstos no ano 
letivo anterior”, diz o texto.

Em relação à recomendação 
sobre a reprovação dos estudan-
tes, a relatora argumentou que a 
medida é importante para evitar a 
evasão, mas não é uma imposição. 
“Não proibimos a reprovação. Isso 
é uma decisão dos sistemas de 
ensino. Mas indicamos a necessi-
dade de busca ativa dos estudan-
tes, sabemos que vai ter uma eva-
são grande”, afirma a relatora da 
proposta, Maria Helena Guimarães.

Ela explica que a orientação é 
que os mecanismos de avaliação 
sejam flexíveis, considerando pro-
jetos e outros tipos de atividades e 
não apenas provas escritas ou de 
múltipla escolha.

O texto orienta que as atividades 
presenciais sejam retomadas de 
forma gradual e estabelece que cabe 
à família, em acordo com a escola 
e a normatização do sistema, defi-
nir se o estudante continua em ati-
vidade à distância ou não.

No caso dos anos iniciais, que 
compreende a etapa da alfabeti-
zação, o documento estabelece 
que as redes “poderão propor 
processo próprio de avaliação 
formativa ou diagnóstica”.

CNE libera ensino remoto 
até dezembro de 2021

Cascavel autoriza a volta 
das aulas da rede privada

No mesmo dia em que divulgou o resultado da pesquisa da rede 
municipal em que 70% dos pais disseram que não pretendem 

mandar seus filhos de volta à sala de aula agora, o Município de 
Cascavel publicou novo decreto (15.704, de 5 de outubro) que 

autoriza a retomada das atividades do Ensino Médio e do 9º ano 
do fundamental, além da realização de atividades extracurriculares, 

dos anos finais do Ensino Fundamental (a partir do dia 14 de 
outubro); dos anos iniciais do Ensino Fundamental (a partir do dia 
19 de outubro); a retomada das atividades presenciais do ensino 

infantil, de até 5 anos, a partir de 21 de outubro. Essas séries são 
específicas da rede privada de ensino.

O decreto estipula uma série de medidas de prevenção e 
controle que devem ser tomadas pelas instituições. Cada 
uma deve também apresentar o Plano de Contingência e 
Responsabilidade Sanitária. Além disso, há uma série de 

especificações de como as instituições devem proceder quanto 
a casos suspeitos e/ou confirmados da covid-19. 

Ainda dentre as obrigações para o retorno estão medidas como: 
permitir a manutenção do ensino híbrido (presencial e on-line) ou 

facultativo aos alunos; não permitir o retorno de alunos com doenças 
crônicas; disponibilizar atenção especial a pais surdos ou com outra 
deficiência para recebam as informações em Libras; exigir a carteira 

de vacinação atualizada; realizar escalonamento de alunos para 
entrada e saída; manter distanciamento de 1,5 metro entre alunos; 

manter cantinas fechadas e realizar a limpeza/desinfecção dos 
espaços duas vezes ao dia, entre outras medidas. O cumprimento 
das medidas será fiscalizado pela Vigilância Sanitária do Município. 
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 As altas temperaturas regis-
tradas nos últimos dias fizeram 
com que consumidores buscas-
sem alternativas para suportar o 
calorão. Em uma loja de móveis 
e eletrodomésticos no Centro de 
Cascavel, a grande procura por 
aparelhos de ar-condicionado obri-
gou a empresa a repor o estoque 
antes do previsto. “Nos últimos 20 
dias a procura foi tão grande que 
precisamos antecipar a reposição 
que normalmente faríamos no fim 
de novembro pensando no início 
do verão e nas férias”, explica o 
gerente Rogério de Mello Freitas.

Em outra loja de departamen-
tos, na última sexta (3), quando a 
temperatura passou dos 38ºC em 
Cascavel, os clientes formaram fila 
para garantir a compra do aparelho.

Além das temperaturas recor-
des, o comércio também recebeu 
outro estímulo. É que, com a fron-
teira fechada e o dólar nas altu-
ras, o jeito é recorrer ao comércio 
local. Mesmo assim, tem gente 
esperando a reabertura da Ponte 

 Cadê o instalador?
Quem não tem reclamado são os profissionais que instalam e fazem a manu-

tenção dos equipamentos de ar-condicionado. Em alguns casos, o consumidor 
precisa esperar até cinco dias ligar o aparelho, porque as agendas das equipes 

que prestam esses serviços estão lotadas.
Osvaldo Alves da Silva tem 15 anos de experiência no ramo de instalação e conserto 
dos equipamentos e precisa agendar com antecedência orçamentos e atendimentos 
aos clientes. “Os serviços dobraram nos últimos dias. Mesmo se eu trabalhasse dia 

e noite não daria conta da demanda. Na semana passada, cheguei a fazer dez visitas 
no mesmo dia, entre orçamentos e instalações”, revela. 

Esli Lourenço trabalha desde 2011 com venda, instalação, manutenção e con-
serto de ar-condicionado em Cascavel. Ele conta que o número de atendimentos 

multiplicou. “Fazíamos em média dez instalações de ar-condicionado por mês. 
Nas últimas duas semanas [de 20 de setembro até 5 de outubro], foram cinco 

instalações por dia”, comemora. 

Onda de calor aquece a
procura por ar-condicionado

da Amizade para adquirir o equipa-
mento. “Prefiro passar um pouco 
mais de calor e comprar no Para-
guai. Ainda não fiz a cotação de pre-
ços exata, não sabemos como vai 
estar o dólar, mas, como pretendo 
comprar mais de um aparelho, acre-
dito que devo economizar em torno 
de R$ 700 a R$ 800”, avalia o repre-
sentante comercial Eli Correia.   

 ARQUIVO PESSOAL 

 Os equipamentos de ar-condi-
cionado domésticos variam de R$ 
950 a R$ 3 mil, que podem ser 
parcelados em até 24 vezes. Mas a 
despesa não acaba aí. Além da ins-
talação do produto, se ficar ligado 
uma hora por dia, um aparelho de 
12.000 BTUs consome 25 kWh/
mês. Se funcionar por 4 horas/dia, 
o consumo chega a 100 kWh/mês.

Para se ter uma ideia, uma resi-
dência gasta, em média, de acordo 
com a EPE (Empresa de Pesquisa 
Energética, do governo federal), 
157,9 kWh/mês, ou seja, se ficar 

com o aparelho ligado todos os 
dias por apenas quatro horas, ao 
fim do mês sua conta de energia 
elétrica será 63% mais cara. 

Na casa da Luciana, a conta de 
luz já subiu. “Em setembro, paguei 
20% a mais que no mês anterior. 
Deu cerca de R$ 100 de aumento 
na fatura e, com certeza, a de outu-
bro será ainda mais alta porque, 
com o calor que fez nos últimos 
dias, usei muito mais. Porém, levo 
em conta o bem-estar. É o preço 
do conforto, nesse caso”, avalia a 
gerente financeira.

l Ventiladores em falta 
Opção mais barata e econômica, os 
ventiladores também têm sumido rapi-
damente das prateleiras. Joyce Oliveira 
é vendedora em uma loja na Avenida 
Brasil e conta que este mês a comis-
são será maior: “Só eu vendi cinco 
ventiladores na mesma semana e não 
fiz mais vendas porque faltou. Deve 
chegar até o fim da semana”.
Esse, inclusive, é um problema que os 
varejistas estão enfrentando: “Os empre-
sários não ficaram sem ar-condicionado, 
mas sem ventiladores, sim. A indústria 
solicitando mais tempo para entregar por-
que está faltando matéria-prima”, explica 
Leopoldo Furlan, presidente do Sindilojas 
(Sindicato dos Lojistas e do comércio 
Varejista de Cascavel e Região).

Ficar fresquinho não é de graça

ESLI Lourenço está com a agenda 
de instalações disputada
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 Além de desenvolver ações para 
o fortalecimento das empresas, o 
Núcleo Territorial da Região Oeste da 
Acic (Associação Comercial e Indus-
trial de Cascavel) desenvolve inúme-
ras atividades de cunho solidário. 

Durante a pandemia, o grupo 
realizou diversas tarefas voltadas a 
ajudar famílias que mais precisam. A 
soma de recursos conseguida foi de 
R$ 7 mil, que são transformados em 
cestas básicas. O nome da campa-
nha é Região Oeste de Mãos Dadas.

“Pegamos uma par te desse 
dinheiro e todo mês compramos 
cestas básicas, que são entre-
gues a famílias que precisam muito 
dessa colaboração”, informa a 

coordenadora do Núcleo, Regina 
Grasel Emmel. “Ficamos muito 
felizes em contribuir, porque, ges-
tos como esse, fazem enorme dife-
rença na vida de famílias que nada 
ou pouco tem”.

De olho no Dia das Crianças, 
oficialmente lembrado em 12 de 
outubro, os empresários do núcleo 
também aliam forças para conse-
guir doces para formar 500 kits. 
“Eles serão entregues a crianças 
de famílias carentes dos bairros 
da nossa região. Felizmente, mui-
tas pessoas boas e bom coração 
estão com a gente e fazem tudo o 
que podem para tornar a vida de 
muitas outras um pouco melhor”, 

diz a coordenadora.

NATAL
O Núcleo Territorial da Região 

Oeste já trabalha de olho nas fes-
tas de fim do ano. Em 2019, 
o grupo fez uma campanha de 
prêmios, mas prepara algo dife-
rente agora. A ideia é fazer com 
que o comércio dos bairros da 
região distribua pontos aos con-
sumidores. E, de acordo com a 
pontuação alcançada, eles pode-
rão trocar por prêmios. 

Regina diz que o projeto está 
em formatação, mas adianta que 
a ideia é trabalhar justamente a 
fidelização dos consumidores.

Núcleo distribui cestas básicas e 
prepara kits ao Dia das Crianças

Delivery 
da Alegria
O Dia das Crianças não passará em 
branco em Cascavel. Os pequenos 
que são atendidos no CCI Morumbi 
terão uma surpresa especial nesta sex-
ta-feira (9), com o Delivery da Ale-
gria. A van percorrerá o bairro e irá 
até a casa das crianças, com muita 
música para animar os pequenos 
que estão sem atividades presen-
ciais no momento. As crianças 
receberão um kit de doces. 

DIVULGAÇÃO
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A discussão, já antiga, em rela-
ção ao desassoreamento do Lago 
Municipal de Cascavel, marcada 
pelo jogo de empurra entre Muni-
cípio e Sanepar, não tem data para 
as cenas do próximo capítulo. 

Lembram que o Lago passou 
quase todo o ano passado defi-
nhando, em um cenário lastimá-
vel? Na época, muitos sugeriam 
que se aproveitasse que estava 
praticamente sem água para que 
fosse removida par te da terra/
lama e agilizasse o desassorea-
mento, ou parte dele.

Em entrevista à Catve, na última 
sexta (2), o prefeito Leonaldo Para-
nhos afirmou que a Sanepar assu-
miu compromisso por escrito ano 
passado em fazer o desassorea-
mento com o IAT (Instituto Água e 
Terra). Ele disse que não tem auto-
nomia para fazer a obra, cobrou a 
Sanepar que a faça ou que então 
autorize o Município a fazer.

Já a Sanepar conta outra versão 
da história. Afirma que não houve 
definição nesse sentido e que o 
desassoreamento estava sendo 
discutido em um grupo formado por 
integrantes do Ministério Público, 
da Sanepar, do IAT, entre outros, 
mas que não houve uma “conclu-
são até o momento”. 

Além disso, o trabalho só 
pode ser realizado depois que a 
Estação de Captação do Rio São 
José entrar em funcionamento, 
o que está previsto para o fim 
do mês de dezembro.

Já a chefe do IAT (Instituto 
Água e Terra), Marlise da Cruz, 
confirmou que há a discussão do 
desassoreamento nesse grupo 
mencionado pela Sanepar e que 
houve encontros para tratar do 
tema no início deste ano, mas 

Seco de novo, Lago só deve ser 
desassoreado após a estiagem

Captação em 70%

A situação hídrica da região oeste vem se agravando. O consumo bateu recor-
des nos últimos dias e a vazão dos rios caiu ainda mais, com níveis 30% abaixo 
do normal. O cenário levou a Sanpear a abrir ainda mais o registro de captação 

de água do Lago Municipal, que agora está em 70%. Com o isso, o nível da 
água, que já estava bem abaixo do normal, desenha um cenário ainda mais 

impactante e desolador no cartão-postal de Cascavel. 

  CELSO DIAS  

que, por conta da pandemia, os 
trabalhos foram paralisados.

Ela concorda sobre a necessi-
dade de a nova estação de capta-
ção estar em pleno funcionamento 
para desassorear o lago, mas 
garante que a ação só pode ser 
realizada quando a estiagem pro-
longada - que ameaça o desabas-
tecimento urbano de água - chegar 
ao fim. “Ficou acordado que os tra-
balhos poderiam ser feitos após a 
estação entrar em funcionamento, 
mas agora não é possível realizar 
qualquer tipo de obra que coloque 
em mínimo risco o abastecimento 
da população. Não há a menor 
possibilidade de se mexer, mesmo 
quando a nova estação estiver fun-
cionando, no Lago Municipal. Mexer 
naquela lama vai impossibilitar a 
coleta da água, vai trazer turbidez, 
há lugares ali sedimentados, algu-
mas coisas que estão acomodadas 
ali há anos e, mexendo nisso, não 
há como garantir a qualidade da 
água. Então, enquanto houver a 
seca, não há como se pensar em 

mexer no lago”, reforça Marlise.

PROCESSO DE LICENÇA 
Marlise acrescenta que o pro-

cesso para a liberação de licenças 
e projetos para a execução dos 
trabalhos é feito pelo IAT, mas que 
os projetos devem ser elaborados 
pela Sanepar ou pelo Município, 
quando houver acordo entre as par-
tes, e apresentados para análise. 

Todo o processo de análise e 
liberação deve levar entre 90 e 120 
dias a partir da data de entrega. 

A chefe do IAT voltou a frisar 
que o projeto só deve ser pen-
sado e viabilizado após o fim da 
estiagem e normalização das 
chuvas, de modo que o abasteci-
mento não esteja atrelado à cap-
tação de água no local.

Diante disso, ela acredita que, 
caso as condições hídricas se nor-
malizem ainda neste ano, o pro-
cesso deve ser iniciado ano que vem 
e há possibilidade de o processo 
de execução da limpeza começar 
ainda no primeiro semestre.  

SANEPAR aumenta captação de água do Lago e áreas de terra ficam mais visíveis
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Mamografia diminui em 30% a     mortalidade por câncer de mama 
bém nos outros meses do ano, por 
isso o Ceonc Hospital do Câncer lan-
çou a campanha de conscientização 
“Outubro Rosa é todo dia”. 

O oncologista Reno Paulo Kunz 
reforça: “É a partir da mamografia 
que podemos visualizar possíveis 
tumores, dando início ao tratamen-
to de forma precoce, melhorando 
o prognóstico”, explica o médico. 

Caso seja identificada alguma 
alteração durante o exame de 
rastreamento, a paciente é enca-
minhada para a sequência do tra-
tamento. “Se for detectado algo, 
complementamos o diagnóstico 
com exames de ultrassom, resso-
nância magnética, biópsia e mape-
amento dos marcadores tumorais 
da lesão”, explica Reno. 

Se toque! A importância do autoexame
Outra atitude preventiva que deve ser feita pela própria mulher a partir dos 20 

anos é o autoexame das mamas, a ser feito de preferência sete dias após o início 
da menstruação. Ele precisa observar e apalpar as regiões ao redor dos seios e 
das axilas, notando qualquer anormalidade como caroços, protuberâncias ou 

secreções. Caso seja detectada qualquer alteração, deve procurar imediatamente 
um médico especializado.  Toda mulher deve estar atenta aos sinais da doença: 

“O mais comum é a presença de um nódulo, mas outros sintomas devem ser 
levados em consideração, como inchaço e vermelhidão da mama, retração da 

pele, dor, inversão do mamilo, presença de secreção e ínguas nas axilas”, lista o 
mastologista Emerson Wander Silva Soares.

 Conscientização virtual, 
resultado real

Historicamente, o Outubro Rosa é marcado por uma série 
de ações públicas de conscientização e agendamento dos 

exames em locais como praças e calçadão, mas, neste ano, 
por conta da pandemia, as ações migraram para a internet. 

A Uopeccan realiza atividades internas, como entrega 
de folders para alertar colaboradores, pacientes e 

acompanhantes, e divulga nas redes sociais a hashtag 
#Setocamulher, com orientações e dicas de prevenção do 

câncer de mama. As palestras que eram realizadas nas 
empresas foram substituídas por vídeos sobre o tema e 

são encaminhados para os funcionários. 

Agendamentos podem ser feitos pelo 
telefone ou on-line

Durante todo o ano, as mulheres com mais de 40 anos podem agen-
dar exames de mamografia gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de 

Saúde) diretamente no CDI (Centro de Diagnóstico por Imagem) do 
Hospital Uopeccan. O serviço pode ser solicitado pelos telefones (45) 

2101-7015 em Cascavel e pelo (44) 2031-0754 em Umuarama.
A mamografia gratuita também pode ser agendada pelo site outubro-

rosa.uopeccan.org.br. A mulher preenche o formulário que é curto 
e superprático, escolhe em qual unidade prefere realizar o exame e 

aguarda o contato da equipe para finalizar o agendamento.
Outro local que também realiza a mamografia sem custo é o Ceonc. A 

paciente acessa pelo outubrorosa.ceonc.com.br e realiza o mesmo pro-
cesso: preenche um pequeno cadastro e aguarda o retorno da equipe 
do hospital para confirmar data e horário disponíveis para o exame.

“É importante que os exames preventivos não sejam adiados, pois sa-
bemos que, na oncologia, o tempo faz diferença. Quanto antes houver 
um eventual diagnóstico, melhor para a paciente”, destaca o oncologis-

ta do Ceonc Reno Paulo Kunz. 

l O que é mamografia?
A mamografia, chamada também de 
mastografia, é um exame de imagem obtida 
com um mamógrafo, aparelho que aplica 
pequenas porções de raios-X para gerar 
radiografias das mamas.
A recomendação é que ele seja feito uma 
ou duas vezes por ano ou de acordo 
indicação do médico.
Para mulheres que tiveram casos de câncer 
de mama na família, os médicos recomendam 
realizar o exame mais cedo.
Homens também fazem mamografia. Muitas 
pessoas não sabem, mas um homem a cada 
100 mulheres pode ter câncer de mama e por 
isso fica o alerta: ao perceber presença de 
nódulo ou aumento do volume das mamas, é 
recomendado que ele procure um médico para 
investigar e fazer a mamografia. 

Exames podem ser são 
realizados gratuitamente 
durante o ano todo no 
Uopeccan e no  Ceonc

O objetivo da Campanha Outu-
bro Rosa é alertar sobre a impor-
tância do diagnóstico precoce do 
câncer de mama e incentivar as 
mulheres a se prevenirem. Isso 
porque, quanto mais cedo o pro-
blema for detectado, em grande 
parte dos casos, aumenta a pos-
sibilidade de tratamentos menos 
agressivos e com maiores taxas 
de sucessos. Uma das formas 
mais eficazes para que isso acon-
teça é um exame rápido e muito 
eficiente: a mamografia.

Contudo, nos últimos oito me-
ses, foi registrada significativa 
redução na procura por esse tipo 
de exame no Hospital do Câncer 
Uopeccan, de Cascavel. De janeiro 
a setembro deste ano, foram fei-
tos 4.463 exames. No mesmo pe-
ríodo de 2019, haviam sido feitas 
7.754 mamografias. 

“Já foi demonstrado cientifica-
mente que a mamografia de rastre-
amento diminuiu em 30% a morta-
lidade pelo câncer de mama, pois 
é justamente no início da doença 
que o tratamento é mais simples e 
mais eficaz”, alerta o médico mas-
tologista da Uopeccan Emerson 
Wander Silva Soares.

A campanha para o acesso ao 
diagnóstico precoce e ao trata-
mento é intensificada durante o 
Outubro Rosa e não é para me-
nos. De acordo com estimativa do 
Inca (Instituto Nacional do Câncer), 
neste ano, 66.280 novos casos da 
doença devem ser registrados no 
Brasil.

Mas é importante que a atenção 
com a saúde da mulher exista tam-
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reforça: “É a partir da mamografia 
que podemos visualizar possíveis 
tumores, dando início ao tratamen-
to de forma precoce, melhorando 
o prognóstico”, explica o médico. 

Caso seja identificada alguma 
alteração durante o exame de 
rastreamento, a paciente é enca-
minhada para a sequência do tra-
tamento. “Se for detectado algo, 
complementamos o diagnóstico 
com exames de ultrassom, resso-
nância magnética, biópsia e mape-
amento dos marcadores tumorais 
da lesão”, explica Reno. 

Se toque! A importância do autoexame
Outra atitude preventiva que deve ser feita pela própria mulher a partir dos 20 

anos é o autoexame das mamas, a ser feito de preferência sete dias após o início 
da menstruação. Ele precisa observar e apalpar as regiões ao redor dos seios e 
das axilas, notando qualquer anormalidade como caroços, protuberâncias ou 

secreções. Caso seja detectada qualquer alteração, deve procurar imediatamente 
um médico especializado.  Toda mulher deve estar atenta aos sinais da doença: 

“O mais comum é a presença de um nódulo, mas outros sintomas devem ser 
levados em consideração, como inchaço e vermelhidão da mama, retração da 

pele, dor, inversão do mamilo, presença de secreção e ínguas nas axilas”, lista o 
mastologista Emerson Wander Silva Soares.

 Conscientização virtual, 
resultado real

Historicamente, o Outubro Rosa é marcado por uma série 
de ações públicas de conscientização e agendamento dos 

exames em locais como praças e calçadão, mas, neste ano, 
por conta da pandemia, as ações migraram para a internet. 

A Uopeccan realiza atividades internas, como entrega 
de folders para alertar colaboradores, pacientes e 

acompanhantes, e divulga nas redes sociais a hashtag 
#Setocamulher, com orientações e dicas de prevenção do 

câncer de mama. As palestras que eram realizadas nas 
empresas foram substituídas por vídeos sobre o tema e 

são encaminhados para os funcionários. 

Agendamentos podem ser feitos pelo 
telefone ou on-line

Durante todo o ano, as mulheres com mais de 40 anos podem agen-
dar exames de mamografia gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de 

Saúde) diretamente no CDI (Centro de Diagnóstico por Imagem) do 
Hospital Uopeccan. O serviço pode ser solicitado pelos telefones (45) 

2101-7015 em Cascavel e pelo (44) 2031-0754 em Umuarama.
A mamografia gratuita também pode ser agendada pelo site outubro-

rosa.uopeccan.org.br. A mulher preenche o formulário que é curto 
e superprático, escolhe em qual unidade prefere realizar o exame e 

aguarda o contato da equipe para finalizar o agendamento.
Outro local que também realiza a mamografia sem custo é o Ceonc. A 

paciente acessa pelo outubrorosa.ceonc.com.br e realiza o mesmo pro-
cesso: preenche um pequeno cadastro e aguarda o retorno da equipe 
do hospital para confirmar data e horário disponíveis para o exame.

“É importante que os exames preventivos não sejam adiados, pois sa-
bemos que, na oncologia, o tempo faz diferença. Quanto antes houver 
um eventual diagnóstico, melhor para a paciente”, destaca o oncologis-

ta do Ceonc Reno Paulo Kunz. 

l O que é mamografia?
A mamografia, chamada também de 
mastografia, é um exame de imagem obtida 
com um mamógrafo, aparelho que aplica 
pequenas porções de raios-X para gerar 
radiografias das mamas.
A recomendação é que ele seja feito uma 
ou duas vezes por ano ou de acordo 
indicação do médico.
Para mulheres que tiveram casos de câncer 
de mama na família, os médicos recomendam 
realizar o exame mais cedo.
Homens também fazem mamografia. Muitas 
pessoas não sabem, mas um homem a cada 
100 mulheres pode ter câncer de mama e por 
isso fica o alerta: ao perceber presença de 
nódulo ou aumento do volume das mamas, é 
recomendado que ele procure um médico para 
investigar e fazer a mamografia. 

Exames podem ser são 
realizados gratuitamente 
durante o ano todo no 
Uopeccan e no  Ceonc

O objetivo da Campanha Outu-
bro Rosa é alertar sobre a impor-
tância do diagnóstico precoce do 
câncer de mama e incentivar as 
mulheres a se prevenirem. Isso 
porque, quanto mais cedo o pro-
blema for detectado, em grande 
parte dos casos, aumenta a pos-
sibilidade de tratamentos menos 
agressivos e com maiores taxas 
de sucessos. Uma das formas 
mais eficazes para que isso acon-
teça é um exame rápido e muito 
eficiente: a mamografia.

Contudo, nos últimos oito me-
ses, foi registrada significativa 
redução na procura por esse tipo 
de exame no Hospital do Câncer 
Uopeccan, de Cascavel. De janeiro 
a setembro deste ano, foram fei-
tos 4.463 exames. No mesmo pe-
ríodo de 2019, haviam sido feitas 
7.754 mamografias. 

“Já foi demonstrado cientifica-
mente que a mamografia de rastre-
amento diminuiu em 30% a morta-
lidade pelo câncer de mama, pois 
é justamente no início da doença 
que o tratamento é mais simples e 
mais eficaz”, alerta o médico mas-
tologista da Uopeccan Emerson 
Wander Silva Soares.

A campanha para o acesso ao 
diagnóstico precoce e ao trata-
mento é intensificada durante o 
Outubro Rosa e não é para me-
nos. De acordo com estimativa do 
Inca (Instituto Nacional do Câncer), 
neste ano, 66.280 novos casos da 
doença devem ser registrados no 
Brasil.

Mas é importante que a atenção 
com a saúde da mulher exista tam-
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 Outubro será marcado por mais espetáculos no céu: Marte 
e Lua ficam lado a lado e tem chuva de estrelas cadentes.

A chuva de estrelas cadentes virá dos meteoros draconídeos 
e atingirá seu pico noite de 8 de outubro. Pra ver, procure uma 
região escura e olhe para o leste a partir da meia-noite.

No dia 21, outro espetáculo: a chuva de meteoros Orioní-
deos, quando a Terra viaja através da poeira do cometa Halley.

De acordo com a NASA, a chuva de meteoros será uma das 
mais belas do ano, graças ao brilho e à velocidade dos meteoros. 
Viajando a cerca de 148 mil milhas por hora na atmosfera da Terra, 
esses meteoros são super-rápidos e se tornam mais brilhantes.

E meteoros rápidos podem até mesmo se tornar bolas de 
fogo, que a NASA descreve como “explosões prolongadas de luz”.  

Durante o pico será possível ver de 10 a 15 meteoros por hora.
Pelo terceiro mês consecutivo, Marte e Lua ficam lado a lado 

no céu, numa conjunção muito próxima, já observada desde 
sexta-feira (2).

A conjunção entre a lua e Marte é visível no Chile e Argen-
tina, onde é possível observar uma ocultação, com a Lua pas-
sando exatamente em frente ao planeta vermelho.

Na próxima terça, 13 de outubro, o planeta Marte atinge 
sua posição mais favorável para observação. Com magnitude 
-2,5 é facilmente identificável pelo intenso brilho vermelho, e 
é o astro mais brilhante do céu noturno depois da Lua.

Fonte: Sky at Night

Se considerarmos todos os luga-
res do mundo, o mais especial, para a 
maioria de nós, é o lar. Isso porque é na 
nossa casa que encontramos sossego, 
paz, aconchego e descanso. Aliás, é 
para lá que sempre retornamos ao final 
de um expediente de trabalho, de uma 
viagem ou qualquer outro lugar. Pode 
até parecer clichê dizer isso, mas não 
há nada melhor como a casa da gente 
para se estar.

Por se tratar de um lugar tão impor-
tante, nossa casa deve ser um ambiente 
de muitas boas energias, amor, respeito 
e tranquilidade. É preciso ter sempre em 
mente que, assim como nosso corpo, 
nossa casa é uma espécie de templo 
que demanda cuidado, afinal, é onde 
recarregamos nossa energia para um 
novo dia, um novo desafio. Por isso, 
é tão importante que ela esteja orga-
nizada, livre de energias negativas 
e toxinas que deixam o lugar com ar 
negativo e de baixas vibrações.

As toxinas da casa são todos 
aqueles objetos, sentimentos e coi-
sas que não utilizamos mais, que 
perderam a utilidade ou sentido, mas 
que mesmo assim mantemos. Nada 
mais são do que entulhos que nos 
prendem ao passado e nos impedem 
de prosperar.

Para te ajudar no processo de 

identificação e destralhamento, veja 
a lista com alguns objetos e coisas 
que você deve se livrar já:

Objetos quebrados, mofo nas pare-
des, bocas do fogão que não funcio-
nam, roupas que não servem mais, 
imagens que não agradam, tampas 
sem potes, fios desencapados, meias 
sem par, sentimentos ruins, objetos 
que tragam lembranças ruins, escovas 
de dente velhas, portas rangendo, 
roupas rasgadas e com bolinha, 
espelhos rachados e quebrados, 
manuais de aparelhos antigos, jane-
las que emperram, objetos embaixo 
da cama, plantas e flores secas, 
objetos de épocas ruins, revistas e 
jornais velhos, gritos e reclamações. 

É sempre importante prestarmos 
a atenção ao nosso redor, identifi-
car se existem toxinas em casa e, 
se necessário, fazer uma sessão 
de desapego para que você se livre 
definitivamente de coisas que não 
servem mais.

Você também deve ter em mente 
que, a desintoxicação do lar é um 
exercício que deve ser feito sempre 
que possível, pois, com o passar 
do tempo nossos sentimentos e 
necessidade pelas coisas mudam, 
assim como a energia dos ambien-
tes. Esteja atento e estimule apenas 
boas energias!

Fonte: Organizandu.com 

As toxinas da casa: para uma 
vida próspera, desapegue!

Céu de outubro terá chuva de estrelas cadentes e marte mais próximo
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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
Você não vai saber por onde começar e isso está fazendo você 
se sentir febril e vulnerável. A previsão é de tensão e isso pode 
fazer você correr no vazio emocional. Recarregue as suas bate-
rias com atividades aquáticas para descarregar o estresse.

Aquário 21/01 a 19/02
Se você se prender aos seus valores, você terá o melhor dia 
de todos, não dê ouvidos a ninguém. Uma vida equilibrada 
está ao seu alcance. Pense antes de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de vista é a fonte.

Peixes 20/02 a 20/03
Você vai encontrar um grande prazer em se sentir útil e 
em deixar a sua marca fazendo isso. Usará toda a sua 
energia, o que vai fazer com que se senta fraco e estres-
sado - vá devagar.

Você estará muito mais concentrado em assuntos pessoais 
nesta quarta. Um ganho financeiro pode surgir. Se sentirá 
ainda mais em sintonia com as necessidades do seu corpo, 
então use essa oportunidade para cuidar da sua dieta.

Você vai colher 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.

As declarações feitas não passarão despercebidas e você 
vai ser muito enérgico e eficiente na busca de seus objetivos. 
Não coma demais, a moderação é a chave. Você precisa de 
desintoxicação e exercícios para se sentir melhor.

Você achará mais fácil lidar com os obstáculos e saberá, em 
especial, como evitar os outros. Você está colocando toda a 
sua energia em ação construtiva. Pense em relaxar sua mente 
para manter o equilíbrio.

Você terá grande prazer em ser útil e que a sua influência 
possa ser sentida de maneira produtiva. Você vai sentir que 
as coisas se dispõem de seus recursos. Isso faz com que 
você se estresse. Diminua o ritmo.

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

Sua suscetibilidade pode provocar faíscas hoje. Você precisa 
de paz e tranquilidade e se concentrar em si mesmo. Vai ser 
difícil resistir a alguns excessos. Tenha especial cuidado com 
as refeições e fique fora de correntes de ar.

Se você se prender aos seus valores, você terá o melhor dia 
de todos, não dê ouvidos a ninguém. Uma vida equilibrada 
está ao seu alcance. Pense antes de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de vista é a fonte.

Atividades em grupo e trabalho em equipe farão bem para 
seu ego. Você é o único que corre o risco de desgastar as 
pessoas ao seu redor! Poupe os nervos dos outros, assim 
como os seus próprios!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 63

VPE
ENTRANHAS

SISURUT
CATALUNHA
UABACOÇ
LNAMAÃ

BOLODEROLO
BEENGATE
LIATBIS

WILLIAMSP
NATURISTA
DISISAC
AVSSEI

ADVENTISTA
OOZALAL

Agência
denun-

ciada por
Snowden

Cargo
superior
de mo-

nastérios

Vogal que
levava o
trema

(Gram.)

Forma da
régua de
desenho
técnico

Sistema de
Seleção

Unificada
(sigla)

Instrumen-
to dos pri-
meiros ma-
temáticos

O violista, 
no 

quarteto 
de cordas

(?) Diniz,
atriz e
ícone

feminista

Arrogân-
cia; pre-
sunção

Príncipe 
(?), herdei-
ro do trono
britânico

Dispositivo
para atre-
lar vagões

de trem

Artefato
bélico co-
mo o Tom-

ahawk
14-(?),

invento de
Santos
Dumont

Escola de
Sargentos 
das Armas
(abrev.)

Antes de
Cristo

(abrev.)

Mono-
grama de
"Alberto" 

Zoológico
(red.)

Posição
de LeBron
James, no
basquete

(?) generis:
incomum
Su-sudeste

(abrev.)

Homem, em inglês
Entidade que

concede a carteira
de advogado (sigla)

"Avô", na
fala

infantil

(?)
Valverde,
atuou em
"A Força 

do Querer"
Igreja (?)
do Sétimo
Dia, con-
gregação 
protestante

Boreste
(abrev.)

Estudava
(o texto)

Vísceras

Transporte
que ganhou
popularida-
de com o 

aumento da
violência
urbana

Adepto do
estilo de
vida que
advoga o
nudismo 

O sistema com chefe
de Estado e chefe de

governoSubstância
do interior dos ossos 

Átila, o (?), inimigo 
do Império Romano

Construção que já completou
mais de 110 mil órbitas em

torno da
Terra

Rocambole
pernam-
bucano

Comunidade
autônoma 
espanhola,
cuja capital
é Barcelona

3/man — nsa — sui. 7/william. 10/bolo de rolo.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
33 
01 
05 
28

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 O número de informações 
repassadas ao Disque Denúncia 
181 nos oito primeiros meses 
deste ano foi o maior registrado 
para o período nos últimos dez 
anos. De janeiro a agosto de 2020 
foram inseridas no banco de dados 
do Centro Integrado de Denúncias 
181 mais de 33,5 mil denúncias 
em todo o Paraná. 

Na comparação de janeiro a 
agosto deste ano com o mesmo 
período de 2019, o aumento das 
denúncias chega a 60%. Nos oito 
primeiros meses de 2020 foram 
feitas 33.567 denúncias, 12.680 
a mais que as 20.887 no mesmo 
período em 2019. O aumento é de 
76% em relação aos oito primei-
ros meses de 2018, quando foram 
registradas 19.073 denúncias. 

Em 2020, foram inseridas no 

 A Polícia Civil se pronunciou 
nessa terça-feira (6) sobre a inves-
tigação do acidente registrado na 
segunda (5) que tirou a vida do 
ciclista Leônço de Almeida, que 
completava 59 anos naquele dia. 

Imagens do circuito da concessio-
nária que administra a rodovia mos-
tra que a vítima tentou atravessar a 
BR-277 em um trevo perto do viaduto 
da Avenida Carlos Gomes, quando foi 
atingida por uma carreta que seguia 
pela rodovia. A carreta tenta desviar, 
mas não evita a tragédia.

De acordo com o delegado 
responsável pelo caso, Fernando 
Zamoner, o caminhoneiro não 
foi autuado em flagrante porque 
permaneceu no local, acionou o 
Siate e a Polícia Rodoviária Fede-
ral e seu teste do bafômetro não 
acusou embriaguez ao volante. 

“Equipes do GDE [Grupo de Dili-
gências Especiais] estiveram no 
local do acidente. O motorista 
da carreta foi trazido à delegacia 
e ouvido ainda na segunda. Ele 
disse que a vítima teria avançado 
de forma repentina na rodovia e 
que ele não teria conseguido frear 
nem desviar”, relatou o delegado. 

A investigação segue e devem 

PC investiga acidente 
em que ciclista morreu

sistema do 181 uma média de 137 
denúncias por dia relacionadas a 
diversos crimes.  

“Procuramos sempre reforçar 
nosso trabalho para fornecer, 
cada vez mais, um serviço de efi-
ciência para a população. O Dis-
que Denúncia 181 é um programa 
que funciona há anos e já colabo-
rou com diversas ações desen-
volvidas pelas forças policiais do 
Estado. É de extrema importância, 
pois é uma das formas que cola-
boram para unir cidadão e forças 
policiais”, afirmou o secretário 
da Segurança Pública do Paraná, 
Romulo Marinho Soares.

Para ele, outro fator que motivou 
a população a denunciar é a con-
fiança no trabalho prestado pelo 
programa: “O cidadão paranaense 
está mais próximo da segurança 

pública e sabe que somente com 
as denúncias conseguiremos che-
gar aos grandes criminosos e à elu-
cidação de diversos crimes”.

O núcleo de atendimento do Dis-
que Denúncia 181 do Paraná conta 
com profissionais capacitados para 
a coleta de informações via tele-
fone e, também, com um sistema 
totalmente informatizado no site do 
programa, o que colabora para que 
a população tenha facilidade de 
acesso. Pelo site também é pos-
sível inserir imagens que auxiliem 
nas investigações policiais.

Disque Denúncia tem número recorde de registros em 10 anos

ser ouvidos testemunhas, policiais 
que atenderam a ocorrência e, 
inclusive, a família da vítima, pois 
a possibilidade de suicídio também 
não está descartada.

As equipes também farão aná-
lise das imagens do acidente regis-
tradas por câmeras de segurança 
para apurar as circunstâncias em 
que tudo ocorreu. 

O HOMEM morreu na hora
 NPR ONLINE
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 Após a vitória sobre o São José 
dos Pinhais por 2 a 1 fora de casa, 
em jogo válido pela terceira rodada 
do Campeonato Paranaense de Fut-
sal, mantendo os 100% de aprovei-
tamento na competição, o Cascavel 
voltou para casa e agora entra em 
quadra pela Liga Nacional, de olho 
na liderança do Grupo B. O jogo 
desta quinta-feira (8) é contra outro 
paranaense, o Marreco, de Fran-
cisco Beltrão.

Para o compromisso, o técnico 
do Cascavel, Cassiano Klein, ainda 
não vai contar com Eduardo Jabá, 
que continua no depar tamento 
médico. Alexandre Pintinho está 
realizando tratamento e ainda deve 
passar por avaliação para saber se 
terá condições de atuar. 

A boa notícia é o retorno de 
Biel. O fixo sofreu uma ruptura no 
músculo posterior da coxa no jogo 
contra o Foz e estava fora desde o 
dia 13 de setembro.

O Cascavel possui 14 pontos 
e aparece na terceira posição na 
tabela de classificação. Disputou 
dez partidas, venceu três jogos, 
empatou cinco e perdeu dois. O 
saldo de gols também é positivo: 
marcou 15 e sofreu 13.

Cascavel recebe o Marreco em
jogo que a vitória vale a liderança

O adversário tem nove pontos 
e é o quinto na tabela. A equipe 
do sudoeste tem três jogos a 
menos que o Cascavel e acumula 
três vitórias e quatro derrotas. 
Fez 13 gols e levou 13. 

O jogo no Ginásio da Neva 
começa às 20h15 desta quinta e 
será transmitido pela LNF TV.

Jogos da Série Ouro 
Dois jogos movimentam a 6ª rodada do Campeonato Paranaense de Futsal 

Série Ouro. Nesta quinta-feira (8), no Ginásio Belin Carolo, às 19h30, enfren-
tam-se Campo Mourão e Umuarama.

No sábado (10), também às 19h30, o Cascavel Futsal recebe o Dois Vizinhos, 
no Ginásio da Neva.

TIME cascavelense 
volta a jogar em casa 
pela Liga Nacional 
nesta quinta 

 Classificação da Liga 
Nacional - Grupo B 

Posição .. Equipe ..........Pontos
1º .......... Atlântico.......... 15
2º .......... ACBF .............. 14
3º .......... Cascavel ......... 14
4º .......... Joinville ........... 11
5º .......... Marreco .......... 9
6º .......... Foz Cataratas .. 6
7º .......... Blumenau ....... 4 

A
S

S
E
S

S
O

R
IA

Liberação parcial
A pista de atletismo segue interditada por causa das obras. A academia, a pista 

de skate e as quadras ao ar livre continuam fechados. A piscina e os Ginásios 
Sérgio Mauro Festugatto e Eduardo Luvison estão à disposição apenas para a 

utilização das equipes que representam o Município nas competições.

A Secretaria de Esportes de Cascavel havia 
divulgado que a nova estrutura da pista de 
atletismo localizada no Centro Esportivo Ciro 
Nardi seria entregue até o dia 30 de setembro, 
mas o cronograma atrasou.

O trabalho teve início no dia 9 de 
dezembro do ano passado, com previsão 
de ficar pronto em 180 dias.

Segundo o diretor de Esportes da secre-
taria, Vanderley Luiz Ratto, serão necessá-
rias mais algumas semanas. “A obra está 
praticamente pronta. Faltam apenas ajus-
tar alguns detalhes e finalizar a parte de 
prevenção de incêndio. Após a conclusão, 

Obras no Ciro Nardi não estão prontas
a empresa responsável entrega as obras à 
Caixa”.  A previsão é de que seja necessária 
pelo menos mais uma semana de trabalho. 

O valor licitado foi de R$ 464.278,80. 
O projeto contemplou pista de atletismo, 
troca da areia na área destinada ao salto 
em distância, substituição da camada da 

pista, pintura, ampliação do fosso, reparos 
nas estruturas usadas para o arremesso de 
disco e martelo, instalação elétrica, reestru-
turação da drenagem e melhoria da pista 
de caminhada.  Além disso, foi feita uma 
estrutura para abrigar almoxarifado, sala de 
controle, avaliação, recepção e vestiários.
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RESULTADOS DE ONTEM
       SÉRIE B

17h  Chapecoense  ?x?  Botafogo-SP
17h	 Confiança		 ?x?		 CRB
19h15 Vitória  ?x?  América-MG
19h15  Paraná Clube  ?x?  Náutico
19h15 Juventude  ?x?  Cuiabá
19h15 Avaí  ?x?  Brasil de Pelotas
19h15 CSA  ?x?  Figueirense
21h30 Ponte Preta  ?x?  Guarani

CLASSIFICAÇÃO PG J V E D GC GP SG %
1º Atlético-MG 27 12 9 0 3 14 25 11 75
2º Internacional 22 13 6 4 3 9 17 8 56
3º Palmeiras 22 12 5 7 0 11 17 6 61
4º Flamengo 21 12 6 3 3 15 17 2 58
5º Sport 20 13 6 2 5 14 14 0 51
6º Santos 20 13 5 5 3 15 18 3 51
7º São Paulo 20 12 5 5 2 13 15 2 56
8º Vasco 18 12 5 3 4 15 17 2 50
9º Fluminense 18 13 5 3 5 15 17 2 46
10º Fortaleza 17 13 4 5 4 10 12 2 44
11º Atlético-GO 15 13 3 6 4 16 13 -3 38
12º Athletico 14 12 4 2 6 13 10 -3 39
13º Ceará 14 13 4 2 7 20 15 -5 36
14º Corinthians 14 13 3 5 5 17 15 -2 36
15º Grêmio 14 12 2 8 2 11 11 0 39
16º Bahia 12 13 3 3 7 22 15 -7 31
17º Coritiba 12 13 3 3 7 17 9 -8 31
18º	Red	Bull	 12	 13	 2	 6	 5	 19	 15	 -4	 31
19º Botafogo 12 13 1 9 3 15 12 -3 31
20º Goiás 9 10 2 3 5 18 15 -3 30

COMO ESTÁ O BRASILEIRÃOSérie A: Grêmio pega o 
Coxa para melhorar índice

Os jogos em casa deixaram de ser 
sinônimo de somatória de pontos para 

o Grêmio, pelo menos durante a pande-
mia. Atual 15º colocado no Brasileirão, 
com apenas 14 pontos, o time venceu 

apenas uma partida em casa neste cam-
peonato, além de ter empatado outras 
quatro e perdido uma. Um rendimento 

de 38,8%. No ano passado, o rendi-
mento na Arena superava os 68%.
Para tentar elevar esse índice, o time 

recebe o Coritiba, a partir das 19h15. Os 
paranaenses ocupam a 17ª colocação, 
apenas dois pontos atrás do Grêmio. 

Logo, a partir é um confronto direto na 
luta para de afastar da zona do rebai-
xamento. Para encarar o time gaúcho, 
o lateral Natanael está novamente à 
disposição, após cumprir suspensão 

automática diante do São Paulo. 

 Vai ter Clássico da Soja na 
Série D do Campeonato Brasileiro. 
Futebol Clube Cascavel e Toledo 
se enfrentam neste domingo 
(11), às 16h, no Estádio Olímpico 
Regional, em Cascavel.

A campanha dos times na com-
petição não tem sido bem como 
os torcedores esperavam. Em 
quatro rodadas, o FC ainda não 
sabe o que é vencer na competi-
ção. Empatou três vezes - 3x3 com 
Cabofriense e 0x0 com Mirassol 
e 0x0 com Ferroviária - e perdeu 
para o Bangu por 2 a 0. O time 
marcou três gols no campeonato 
e sofreu cinco. Possui três pontos 
e é o vice-lanterna do Grupo A7. 

 Nacional de Rolândia 
Dentre os times do Paraná que disputam a Série D do Brasileiro, o melhor 

colocado na tabela de classificação é o Nacional de Rolândia, que aparece na 
sexta posição do Grupo A7. 

O time paranaense conquistou três pontos em quatro partidas (três der-
rotas e uma vitória), ma está à frente do FC Cascavel devido vitória. Neste fim 
de semana, encara o Bangu no Estádio Erich George a partir das 16h, mas sem 
o comando do técnico Rafael Andrade, que se desligou do clube no início da 

semana. Quem assumiu o time foi o técnico Nei de Paulo, de 60 anos, que vai 
atuar pela primeira vez fora do estado de São Paulo.

Clássico da Soja no Brasileiro 

COMO ESTÁ A SÉRIE D - GRUPO A7
CLASSIFICAÇÃO PG J V E D GC GP SG
1º Ferroviária 8 4 2 2 0 4 11 7
2º Bangu 8 4 2 2 0 3 7 4
3º Cabofriense 8 4 2 2 0 7 10 3
4º Portuguesa 7 4 2 1 1 4 7 3
5º Mirassol 5 4 1 2 1 4 8 4
6º Nacional 3 4 1 0 3 11 6 -5
7º FC Cascavel 3 4 0 3 1 5 3 -2
8º	Toledo-PR	 0	 4	 0	 0	 4	 18	 4	 -14

RESULTADOS 4ª RODADA
 Portuguesa  3x1 Nacional
 Bangu  2x2 Cabofriense
 Toledo  2x6 Ferroviária
 FC Cascavel  0x0 Mirassol

PRÓXIMOS JOGOS - 10 E 11/10
 FC Cascavel  x  Toledo
 Cabofriense  x  Portuguesa
 Nacional  x  Bangu
 Mirassol  x  Ferroviária

JOGOS DE HOJE
     BRASILEIRÃO

19h Corinthians  x  Santos
19h15 Bahia  x  Vasco
19h15 Grêmio  x  Coritiba
19h15 Flamengo  x  Sport
20h30 São Paulo  x  Atlético-GO
20h30 Goiás  x  Fluminense
21h30 Fortaleza  x  Atlético-MG
21h30 Botafogo  x  Palmeiras

A situação do Porco é ainda 
mais difícil. Aparece na última 
colocação do grupo. Perdeu todos 
os jogos que disputou: 3x0 para a 
Portuguesa RJ, 3x2 para o Nacional 
de Rolândia, 6x0 para o Mirassol e 
6x2 para a Ferroviária. Marcou qua-
tro gols, mas sofreu 18, tem o pior 
saldo de gols entre todos os times 
da Série D deste ano, até agora.

Na última semana, nove jogado-
res e o técnico Davi Lima deixaram a 
equipe, que tem no comando desde 
então José Maria Barbosa, o Zé Maria, 
que já foi treinador das categorias de 
base do Toledo e do time principal 
nas últimas partidas do Campeonato 
Paranaense deste ano. 

FC RECEBE o vizinho Toledo neste fim de semana 

ASSESSORIA
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