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  Finados diferente
A Acesc tem orientado a população para que antecipe a ida aos 

cemitérios para evitar a já tradicional aglomeração de pessoas no 
Dia de Finados. A sugestão é tentar ir no sábado ou no domingo. 
Para evitar aglomero, foram reduzidas as barracas de vendedores 

ambulantes e alterada a programação das missas.
l Pág. 6

 Depois de dois anos seguidos em queda, Cascavel voltou a registrar expressivo aumento de 
mortes violentas. De janeiro até agora, já houve 41 homicídios. No mesmo período de 2019, 
eram 26 assassinatos, aumento de 57,7% em um ano. Por outro lado, o número de feminicí-

dios caiu pela metade, e, neste ano, foram registrados dois casos. l Pág. 12

Homicídios crescem 57,7%, 
após dois anos em queda
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Sol Sol Nublado com 
pancadas de chuva
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Nublado

Governador Ratinho Junior, ao anunciar a 
implantação de 215 colégios cívico-militares no 
Paraná, com investimentos de R$ 80 milhões a 

partir de 2021. 

Eficiência para garantir água
A gestão eficiente dos recursos hídricos se tornou um imperativo para 

garantir a regularidade do abastecimento para a população. A falta de água 
não é mais uma exclusividade das regiões áridas do Nordeste brasileiro. 
Ela já está presente nos grandes municípios do Sul, do Sudeste, do Centro-
Oeste, e entre outras regiões do País.

Por outro lado, o esbanjamento de recursos hídricos nos sistemas de 
abastecimento das cidades brasileiras representa um contrassenso. A média 
de perdas chega a 38,45% de toda a água captada, tratada e potável. Além 
do desperdício do próprio líquido, todas as despesas inerentes ao processo - 
insumos como energia e produtos químicos - se perdem, segundo dados do 
SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) ano base 2018.

Infelizmente, o índice de perdas dos sistemas de abastecimento de água 
tem crescido nos últimos anos, saltando de 36,7% em 2014 para 38,45% em 
2018. O Brasil também está distante das nações desenvolvidas nesse quesito. 
A Dinamarca lidera o ranking com o menor índice de perda (6,9%), seguida 
por Austrália (10,3), Estados Unidos (12,8) e Reino Unido (20,6).

O Novo Marco Legal do Saneamento, aprovado neste ano pelo 
Congresso, traz metas para a redução de perdas de água até 2033 e vai 
impulsionar o setor de saneamento. As empresas estarão comprometidas 
com a busca de novas tecnologias, oferecendo soluções capazes de resol-
ver um dos antigos problemas no sistema de abastecimento de água. Uma 
grande parcela dos municípios brasileiros conta com tubulações antigas, 
que reforçam o desperdício, entre outros problemas.

O planejamento de curto, médio e longo prazos deve ser um ins-
trumento indutor do Novo Marco Legal do Saneamento. As companhias 
brasileiras têm expertise capaz de contribuir com novas soluções, melho-
rando a eficiência na prestação de serviços e garantindo a sustentabilidade 
financeira das operadoras de saneamento.

A reversão da curva do desperdício de água representaria uma econo-
mia significativa para o setor. Segundo cenário traçado pelo Instituto Trata 
Brasil, considerando as metas do Plansab (Plano Nacional de Saneamento 
Básico) com perdas médias em 31%, a economia pode alcançar R$ 13 
bilhões até 2033. Uma versão mais otimista, mas ainda conservadora 
com perdas em 25%, os ganhos líquidos chegariam a R$ 22,8 bilhões.

A hora é de deixar o atraso no passado e avançar nos empreendimentos 
de saneamento básico, garantindo o abastecimento de água potável para 35 
milhões de brasileiros que ainda não contam com esse serviço. A nova legis-
lação vai contribuir para a significativa redução das desigualdades brasileiras, 
oferecendo para os cidadãos serviços de qualidade. A população merece ser 
bem atendida nas suas mais básicas necessidades diárias. 

Ricardo Lazzari Mendes é presidente da Apecs (Associação Paulista de Empresas de 
Consultoria e Serviços em Saneamento e Meio Ambiente)

 “É o maior projeto 
do País nessa 

área. Contamos 
com apoio da sociedade 

civil organizada, 
dos deputados, das 

lideranças do Estado. O 
Paraná avança a passos 
largos para ter a melhor 

educação do País”.

Palavras cruzadas
Vênus e Mercúrio na Casa 7 incentivam a união, 
por isso, estimule a cooperação e una-se aos 
colegas. Trabalhar em equipe será prazeroso e 
pode garantir resultados melhores e mais rápidos. 
É um bom momento para buscar alguém que 
realmente combine com você. 

Seu trabalho vai render mais se puder ficar de 
boas no seu canto, sem depender do apoio de 
ninguém.Tome cuidado e não comente seus pla-
nos, pois alguém pode querer puxar o seu tapete. 
No amor, talvez queira manter um romance com 
colega em segredo. 

Vênus acaba de chegar ao seu paraíso astral, 
garantindo sorte em tudo que decidir fazer.  Sua 
vida amorosa recebe ótimos estímulos. Pode ter 
chance de retomar a conversa com alguém ou 
mesmo reatar um namoro.  

É uma fase muito promissora para o traba-
lho, mais ainda para quem pode explorar a 
sua experiência. Trabalhar em casa será uma 
boa opção. No amor, pode se envolver numa 
paquera com uma pessoa influente e pode-
rosa. A família pode se opor: ouça os conse-
lhos e reflita sobre eles. 

Ótima fase para iniciar cursos, aprender um novo 
idioma ou participar de palestras e treinamentos. 
No trabalho, vai querer participar mais dos deba-
tes e saberá direitinho o que dizer para defender 
suas ideias.  No amor, papos e encontros virtuais 
podem estimular as paqueras. 

Esta pode ser uma boa fase para ganhar dinheiro, 
mas você também terá que controlar o desejo de 
gastar, senão, pode torrar tudo que conseguir em 
alguma bobagem.  No campo sentimental, Vênus 
e Mercúrio reforçam o seu desejo de viver uma 
relação séria e estável. 

Vênus está de rolê em Libra destaca todos os 
pontos fortes do seu signo. Além de acentuar 
os seus talentos para o trabalho, o astro reforça 
o seu jeito delicado, gentil e equilibrado de ser. 
Na conquista, seu charme está no auge e vai ser 
fácil seduzir quem deseja.

Pode ter dificuldade para se conectar com ami-
gos, mas deve ser algo passageiro. A Lua no seu 
paraíso astral envia boas vibrações para o amor. 
Você vai esbanjar charme e vai deixar a pessoa 
amada a seus pés. 

Fique de olho para identificar e aproveitar as boas 
oportunidades que deverão surgir no seu cami-
nho, especialmente no trabalho.  Convença os 
parentes a apoiarem seus planos. No amor, você 
vai esbanjar autoconfiança e vai escolher a dedo 
seus pretendentes. 

Você saberá direitinho o que dizer para conse-
guir o que deseja, então, use e abuse da sua 
boa lábia, sobretudo se você trabalha com ven-
das.  Busque cursos, livros, conselhos e tudo 
que possa contribuir com o seu progresso pes-
soal e profissional. No amor, você dará mais 
valor ao diálogo e às afinidades.  

Cuidado para não enxergar os problemas maiores do 
que realmente são, pois isso só vai fazer você sofrer 
e se magoar. Você também pode contar com o 
apoio dos amigos, especialmente dos mais madu-
ros e experientes. Romance com alguém da turma 
recebe bons estímulos e promete fortes emoções.

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 a 28 de Outubro são de Escorpião com a personalidade de Sagitário. São 
comunicativos e possuem verbosidade. Costumam dizer o que pensam, doa a quem doer, 
custe o que custar. Seu número principal é o 36, formado de 3, Júpiter e de 6, Vênus, dois 
astros considerados a grande e a pequena fortuna do zodíaco. A soma dá o 9 de Marte, que 
infunde espírito de luta, otimismo e positividade, coragem e confiança em si.

Horóscopo nascido em 28 de outubro
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Evite comentar seus planos no trabalho e não 
confie seus segredos a ninguém se não quiser 
fazer papel de trouxa. Reserve um tempo para 
cuidar da saúde, da beleza e da sua autoestima. 
Talvez queira manter um romance em segredo, 
ainda mais se for com colega. 
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da na Bíblia

Sílaba de
"votar"
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do coveiro

Modelo,
em inglês

4/rute. 5/model — salem. 6/imersa. 7/driblar.
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 A menos de 20 dias das elei-
ções, que, neste ano, serão dia 
15 de novembro (primeiro turno), 
somente quatro candidatos à Pre-
feitura de Cascavel receberam 
dinheiro do Fundo Especial de Cam-
panha, que é distribuído pelos par-
tidos. Juarez Berté (DEM) só conta 
com doações. Marcio Pacheco 
(PDT) e Major Arsênio (PRTB) abri-
ram mão do auxílio.

De acordo com registros no 
TSE, o candidato Evandro Roman 
é quem tem mais bala na agu-
lha no quesito Fundo Especial de 
Campanha. A direção nacional do 
Patriota liberou R$ 500 mil para 
Roman, que arrecadou em doações 
de pessoas físicas mais R$ 263 
mil, totalizando R$ 763 mil para 
serem gastos na campanha. 

Inês  de  Pau la  recebeu  
R$ 370.200 do fundo e o candidato 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS  CANDITADOS A PREFEITO DESPESAS PAGAS/
CANDIDATO ARRECADAÇÃO FUNDO ESPECIAL CONTRATADAS
Carlos Moraes(AVANTE) R$ 28.000,00 R$ 20.000,00 R$ 43.500,00
Inês de Paula(PP) R$ 374.600,00 R$ 370.200,00 R$ 398.776,48
Juarez Berté(DEM) R$ 28.000,00 R$ 0,00 R$ 34.851,30
Leonaldo Paranhos(PSC) R$ 504.890,00 R$ 100.000,00 R$ 753.033,45
Major Arsênio(PRTB) R$ 3.300,00 R$ 0,00 R$ 17.308,00
Marcio Pacheco(PDT) R$ 13.000,00 R$ 0,00 R$ 61.069,00
Paulo Porto(PT) R$ 19.100,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00
 Evandro Roman(Patriotas) R$ 763.070,00 R$ 500.000,00 R$ 337.489,68
TOTAL R$ 1.733.960,00 R$ 1.000.200,00 R$ 1.646.027,91
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA R$ 733.760,00

VEREADORES CANDIDATOS À RELEIÇÃO DESPESAS PAGAS/
CANDIDATO ARRECADAÇÃO FUNDO ESPECIAL CONTRATADAS
Alécio Spínola(PSC) R$ 29.188,00 R$ 0,00 R$ 23.123,50
Aldonir Cabral(PL) R$ 16.022,50 R$ 15.000,00 R$ 7.677,00
Carlos Luiz de Oliveira(PSC) R$ 2.388,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Celso Dal Molin(PL) R$ 18.732,50 R$ 15.000,00 R$ 30.791,97
Jorge Bocasanta(Patriotas) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fernando Hallberg(PDT) R$ 12.974,00 R$ 0,00 R$ 7.365,69
Jaime Vasatta(PODE) R$ 5.020,00 R$ 0,00 R$ 6.782,60
Josué de Souza(MDB) R$ 3.350,00 R$ 0,00 R$ 8.794,00
Mauro Seibert(PP) R$ 3.800,00 R$ 0,00 R$ 3.121,00
Sidnei Mazutti(PSC) R$ 35.603,00 R$ 0,00 R$ 25.127,24
Misael Junior(PSC) R$ 388,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Nadir Lovera(PROS) R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 4.598,95
Olavo dos Santos(PODE) R$ 9.500,00 R$ 0,00 R$ 13.725,18
Roberto Parra(MDB) R$ 6.400,00 R$ 0,00 R$ 3.340,00
Pedro Sampaio(PSC) R$ 24.500,00 R$ 0,00 R$ 20.084,60
Sebastião Madril da Silva(PSC) R$ 4.388,00 R$ 0,00 R$ 3.538,00
Rafael Brugnerotto(PL) R$ 24.522,50 R$ 15.000,00 R$ 13.550,05
Romulo Quintino(PSC) R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Serginho Ribeirto(PDT) R$ 7.500,00 R$ 0,00 R$ 2.950,00
Valdecir Alcântara(Patriotas) R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 3.571,63
TOTAL R$ 219.276,50 R$ 45.000,00 R$ 179.041,41

Vereadores: Gastos 
com reeleição

Vinte dos 21 vereadores 
de Cascavel disputam a 
reeleição. A exceção é Paulo 
Porto, que está na disputa 
para prefeito. A reportagem 
também foi conferir a 
prestação de contas dos 
candidatos à reeleição na 
Câmara. Até agora, apenas 
três deles receberam 
dinheiro do Fundo Especial 
de Campanha: Aldonir Cabral 
e Celso Dalmolin, ambos 
do PSC, partido do prefeito 
Leonaldo Paranhos, e Rafael 
Brugnerotto (PL). Cada um 
recebeu R$ 15.000. 

Fundo especial de campanha 
ainda é pouco, para alguns

à reeleição, Leonaldo Paranhos 
(PSC), recebeu R$ 100 mil do 
fundo especial liberado pela dire-
ção do Republicanos, partido que 
faz parte da sua coligação e indi-
cou seu vice, Renato Silva.

Por falar nele, Renato Silva 
é o maior doador da campanha, 
com R$ 150 mil dos R$ 404.890 
já doados. 

Lembrando que o limite de 

gastos dos candidatos a prefeito 
de Cascavel é de R$ 1.523.771,57 
no primeiro turno.

No último domingo (25), termi-
nou o prazo para a prestação de 
contas parcial. A reportagem do 
HojeNews fez um levantamento 
nos dados divulgados e tabelou os 
valores. Confira acima o que arreca-
dou e o que gastou até agora cada 
candidato a prefeito de Cascavel.

 

ELEIÇÕES 2020
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Saúde e Segurança são mais 
dois eixos temáticos que vêm 
sendo abordados nas sabatinas 
com candidatos a prefeito de Cas-
cavel pelo projeto Nossa Voz nas 
Eleições, idealizado pela Amic 
Paraná (Associação de Microem-
presas e Empresas de Pequeno 
Porte do Paraná).

A quinta e última sabatina vai 
ocorrer nesta quarta-feira (28), no 
auditório da Univel Centro Universi-
tário. O candidato Marcio Pacheco 
(PDT) terá a oportunidade de apre-
sentar propostas e responder a per-
guntas dentro dos diversos eixos 
temáticos definidos pela entidade e 
mais três instituições convidadas. 
Toda a sabatina será voltada para 

o setor empresarial.
“Nas sabatinas, os candidatos 

deverão apresentar propostas coe-
rentes e bem fundamentadas, a 
partir das linhas temáticas. Dentro 
do cenário da segurança pública, é 
importante que a próxima gestão 
busque alternativas para proteger 
os negócios quanto a violência e 
assaltos as empresas, em espe-
cial, aquelas com atividades notur-
nas. O ideal é trabalhar de forma 
preventiva evitando que a violência 
aconteça”, aponta o presidente da 
Amic Paraná, Sandro Luis Viapiana.

O evento é transmitido ao vivo 
pelas redes sociais da Amic e pela 
fanpage dos Jornais O Paraná e 
HojeNews. 

 Depois de encontro de diretores 
da entidade e de representantes 
das coligações, na tarde dessa 
terça-feira, ficou confirmado que 
a Acic (Associação Comercial e 
Industrial de Cascavel) terá, no 
dia 3 de novembro, encontro 
único com os oito candidatos a 
prefeito de Cascavel. 

Inicialmente, estavam previs-
tos dois encontros, com quatro 
candidatos cada, mas, em função 
de ajustes principalmente de 
agenda, chegou-se ao enten-
dimento, unânime, de que um 
evento só e com a par ticipação 
de todos seria a melhor formata-
ção possível, informa o presidente 
da entidade, Michel Lopes.

A finalidade do encontro será 
conhecer o que os candidatos 
têm a dizer sobre temas liga-
dos aos mais diferentes anseios 
empresariais. “Queremos ouvir 
ideias, sugestões e propostas. Em 

nenhum momento, e isso já foi con-
versado e reforçado com os candi-
datos, queremos trocas de ofen-
sas, calúnias ou acusações, tanto 
que não serão permitidas réplicas 
nem tréplicas. E muito menos tere-
mos perguntas entre candidatos”, 
explica Michel. O foco é conhecer o 
que eles pensam sobre assuntos e 
demandas do setor produtivo.

Outro aspecto importante que 
ficou acordado no encontro com 
os representantes das coligações 
é que serão formuladas 32 pergun-
tas, para que nenhuma delas seja 
repetida. Ou seja, cada candidato 
vai responder a quatro questiona-
mentos durante a sua participação 
e nenhuma delas será idêntica à 
outra que será respondida pelos 
demais postulantes. O encontro 
com os candidatos da Acic terá 
início pontualmente às 19h do dia 
3 de novembro, no Auditório Casca-
vel, na associação comercial.

Acic terá encontro com os 8 
candidatos a prefeito no dia 3

 AMC põe candidatos 
frente a frente

Chegou a hora de os candida-
tos a prefeito de Cascavel ficarem 
frente a frente. O segundo debate 
na AMC (Associação Médica de 
Cascavel) será amanhã, quinta-
-feira, dia 29, com início às 21h.

Na semana passada, a asso-
ciação reuniu sete dos oito can-
didatos a vice-prefeito, e, agora, 
espera que os oito postulantes 
ao Executivo municipal compare-
çam. O encontro será na sede da 
AMC, no Bairro Recanto Tropical. 

Não será permitida a presença de 
público, mas o evento será transmi-
tido ao vivo pela internet, na página 

da AMC no Facebook (facebook.
com/amccascavel) e na fanpage dos 

jornais O Paraná e HojeNews.
Quem quiser fazer perguntas 

aos candidatos poderá fazê-lo 
pelo WhatsApp da entidade:  

(45) 99921-0298. A AMC pre-
tende realizar um segundo debate 

entre os candidatos, agendado 
para 12 de novembro.

A programação prevê blocos 
em que os candidatos responde-

rão a questões sobre temas espe-
cíficos e poderão perguntar entre 

si. Todas as respostas serão 
seguidas de réplica e tréplica. O 
mediador é o ex-presidente da 
AMC Jorge Luiz dos Santos.

O ambiente escolhido para o 
evento comporta 400 pessoas, 
mas em função das regras sanitá-
rias apenas cem serão permitidas 
presencialmente. O evento será 
transmitido ao vivo pelos canais da 
Acic no Instagram, no Facebook e 
no Youtube. A mediação do encon-
tro será do comunicador Amir Kalil.

 Amic realiza hoje última rodada da sabatina
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A educação do Paraná teve a maior evolução  
da sua história e o maior crescimento do Brasil.  
Saímos do 7o para o 3o lugar no IDEB, o Índice  

de Desenvolvimento da Educação Básica, e tivemos 
a melhor nota no Ensino Fundamental II no país. 
Resultado do trabalho dos nossos professores  

e de todos que acreditam que a educação  
transforma o mundo.

PROF.ª GLÁUCIA
LÍNGUA PORTUGUESA
ESCOLA ESTADUAL ÂNGELO TREVISAN
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n Reportagem: Patrícia Cabral

 Programação religiosa 
No Cemitério Central, sábado (31) e domingo (1º), estão programadas duas celebrações, uma às 6h30 
e outra às 19h, organizadas pela Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio.
Para segunda-feira (2), Dia de Finados, estão marcadas quatro missas:
7h30 - Bispo Dom Mauro Aparecido dos Santos
9h - responsável: Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio
17h - responsável: Paróquia São Paulo
19h - responsável: Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio 
O Cemitério São Luiz, no Bairro São Cristóvão, terá missa apenas no Dia de Finados, às 9h e às 17h.
No Cemitério Cristo Redentor, no Bairro Guarujá, a celebração será às 16h do dia 2.
Já a programação do Cemitério Jardim da Saudade, que também fica no Guarujá, ainda será definida.

 A pandemia do novo coronaví-
rus vai refletir diretamente na cele-
bração do Dia de Finados, espe-
cialmente no meio comercial. Se 
em anos anteriores o grande fluxo 
de pessoas nos cemitérios em 2 de 
novembro significava bom lucro para 
os comerciantes, movimentando as 
vendas de produtos que iam desde 
flores, velas, fósforos, brinquedos, 
balões até comida, a situação este 
ano deve ser bem diferente, a come-
çar pela restrição aos vendedores. 

As barracas, que antes disputavam 
espaços nas ruas e nas calçadas ao 
redor dos cemitérios, desta vez serão 
limitadas e substituídas por tendas. 
Serão apenas quatro barracas no 
Cemitério Jardim da Saudade e quatro 
no Cemitério São Luiz e nove barracas 
no Cemitério Central de Cascavel.

Segundo o superintendente da 
Acesc (Administração de Cemitérios 
e Serviços Funerários de Cascavel), 
José Roberto Guilherme, essas ten-
das estarão disponíveis apenas para 
estabelecimentos e vendedores cre-
denciados. “Divulgamos uma data 
para inscrições. O credenciamento 
foi feito através de sorteio por hora 
de chegada. Recolhemos uma 
taxa, repassamos o regulamento, 

Pandemia altera celebração 
de Finados nos cemitérios

reforçamos e adaptamos algumas 
orientações, como a necessidade 
de álcool em gel, atenção com o 
distanciamento, higiene”.

Quem estava acostumado a ir aos 
cemitérios e aproveitava para comprar 
comidas e bebidas, neste ano não 
terá essas opções. Os produtos 
também sofreram restrições. “Os 
comerciantes podem vender velas, 
flores e artigos religiosos, mas, por 
conta da pandemia, está proibida a 
comercialização de qualquer tipo de 
alimento”, acrescenta Beto Guilherme.

O prazo para reformas e cons-
truções nos cemitérios de Casca-
vel terminou na semana passada 
e agora só é possível fazer limpeza 
em túmulos e jazigos.

Uma das orientações da Acesc 
é com relação às visitas. “Como 
o Dia de Finados será numa 

 Missas com 
distanciamento 

As celebrações religiosas nos cemi-
térios foram mantidas, mas com 

restrição de público. “Tendas gran-
des estão sendo montadas e serão 

utilizadas para as missas. Diminuímos 
a quantidade de cadeiras e aumen-
tamos o espaçamento entre elas. As 

pessoas terão álcool em gel à disposi-
ção e o acesso aos cemitérios só será 
permitido com o uso de máscaras”, 
explica o superintendente da Acesc, 

Beto Guilherme.

segunda-feira, pedimos à popula-
ção que aproveite o fim de semana 
para realizar suas visitas com tran-
quilidade, contribuindo para evitar 
aglomeração”, orienta Guilherme. 
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 Dengue
O Boletim Epidemiológico 

da Dengue Ciclo 2020/2021 
divulgado nessa terça-feira 
(27) informa que Cascavel 

registrou 53 casos positivos 
da doença desde o dia 26 de 

julho. Ao todo, o Município 
contabilizou 507 notificações, 
sendo 370 casos descarta-

dos e 84 aguardando exame. 
Nenhum óbito foi registrado.

Com cinco casos, o Bairro 
Neva é o que mais teve regis-
tro de pessoas contaminadas 
pelo mosquito Aedes aegypti. 

Na sequência, aparecem 
os Bairros Pioneiros Catari-
nenses, Interlagos e XIV de 

Novembro, com quatro casos 
cada um.

 Além da discussão sobre a volta 
das aulas presenciais na rede 
regular de ensino, uma outra reto-
mada também esteve em debate. 
São as aulas de catequese, minis-
tradas na Igreja Católica.

O assunto veio a público a 
pedido de pais, que pediram a volta 
das aulas presenciais em algumas 
paróquias de Cascavel. 

Os encontros semanais de cate-
quese também foram suspensos 
em março, e retomados pouco 
tempo depois de forma on-line. 
Numa consulta a pais e adoles-
centes que participam das aulas, 
a maioria foi favorável ao retorno.

Claudineia Honjo é mãe de uma 
catequizanda da Catedral Nossa 
Senhora Aparecida e afirma que 
levaria a filha de 8 anos para as 
aulas presenciais novamente. “As 
crianças sentem muita falta dessa 
rotina. Muitas famílias já estão 
indo a restaurantes, viajando, fre-
quentando praças, então penso 
que não haveria problema em par-
ticipar presencialmente das ativi-
dades obedecendo aos protocolos 
de segurança”, comenta.

A opinião é a mesma da psicó-
loga Jaqueline Bonzatti. “A turma 
que meu filho frequenta tem 

apenas 12 crianças. O nosso cen-
tro catequético é espaçoso, venti-
lado e teria condições de receber 
alunos e catequistas com segu-
rança, seguindo as orientações 
sanitárias, como distanciamento, 
uso de álcool em gel e máscaras”.

A solicitação dos pais foi enca-
minhada e discutida em reuniões 
entre os párocos. A maioria das 
igrejas decidiu permanecer com as 
atividades a distância, a exemplo 
da Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida. “Restam apenas três ou qua-
tro encontros para finalizarmos as 
atividades do ano. Diante de toda 
a situação atual e devido aos pro-
tocolos que devem ser adotados, 
além da burocracia que a retomada 
exige, achamos por bem manter o 
formato on-line”, explica o pároco 
Reginei José Modolo, o Padre Zico.

“Entendemos os pais e as crian-
ças e retornar ao presencial é o 
nosso desejo. Mas precisamos levar 
em conta que são muitas as orien-
tações e exigências com relação à 
volta das atividades. Esperamos 
que os familiares, os catequizandos 
e a comunidade entendam a posi-
ção da nossa igreja e esperamos 
que ano que vem estejamos jun-
tos presencialmente, novamente”, 

afirma o padre Marcos Pires, da 
Catedral Nossa Senhora Aparecida.

A Arquidiocese de Cascavel 
abrange 44 igrejas da região, das 
quais 25 na cidade de Cascavel. 
Cada paróquia tem autonomia para 
tomar a melhor decisão com rela-
ção às aulas de catequese, mas 
sempre obedecendo aos decretos 
locais, cumprindo os protocolos e 
visando à saúde dos participantes. 

A Paróquia Caravaggio, no Bairro 
Maria Luiza, decidiu pelo retorno 
das atividades presenciais há 
quase dois meses, mas deixou a 
critério das famílias optarem.

Alguns catequizandos conti-
nuam par ticipando dos encon-
tros on-line, que não deixaram 
de ser disponibilizados.

Retomada da catequese
divide as paróquias

ZOO aberto nesta quarta
A Prefeitura de Cascavel decretou ponto facultativo nesta quarta-feira (28), 

devido ao Dia do Servidor Público. Apenas serviços essenciais serão mantidos. A 
exceção é o Zoológico Municipal, que estará aberto nesta quarta das 13h às 17h30. 
O uso de máscara continua obrigatório, será disponibilizado o álcool em gel logo 

na entrada, haverá aferição da temperatura corporal e a trilha terá demarca-
ção no chão próximo aos recintos dos animais para assegurar o distanciamento 

social. É recomendado que cada visitante leve sua garrafa de água. 
Será permitida a entrada de até 200 pessoas e o limite máximo de permanência 

no parque será de 90 minutos.  O Museu de História Natural, o parquinho infantil 
e o estacionamento seguem fechados.

n Reportagem:Patrícia Cabral
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 Com uma programação restrita 
devido à pandemia do novo corona-
vírus, o Outubro Rosa deste ano 
teve que inovar para levar sua 
mensagem. Até a tradicional cami-
nhada precisou ser substituída. 
Neste sábado, às 14h, ocorre 
a Carreata Rosa, com saída em 
frente da Praça do Migrante, no 
Centro de Cascavel.

Segundo os organizadores, o 
evento visa homenagear familiares 
e amigos que estão em tratamento 
de câncer e precisam de coragem, 
atenção, cuidado e carinho para 
superar a doença; homenagear 
pessoas que já venceram a luta 
contra a doença e homenagear 
entes queridos, vítimas do câncer, 
que deixaram saudades.

Para participar, é fácil. Vista sua 
camiseta rosa e decore seu veículo 
com acessórios rosa. Cole adesi-
vos, faixas, fotos, escreva o nome 
ou nomes de pessoas que deseja 
prestar sua homenagem. Use o 
cinto de segurança e respeite as 
leis de trânsito. Use máscara para 
se proteger da covid-19. Tenha 
calma, não acelere, seja gentil com 
os demais motoristas e pedestres.  

A CAMPANHA
Outubro é conhecido mundial-

mente como o mês marcado por 
ações em prol da prevenção e do 

Carreata marca Outubro Rosa
diagnóstico precoce do câncer de 
mama, objetivo principal do movi-
mento Cascavel Rosa. 

O nome da campanha remete à 
cor do laço rosa lançado pela Fun-
dação Susan G. Komen for the 
Cure, nos anos 90, que simboliza 
essa causa. Desde então, o mês 
é celebrado anualmente, com o 
objetivo de compartilhar informa-
ções e promover a conscientização 
sobre a doença.

CASCAVEL ROSA
Resultado de uma histó-

ria de amor, coragem e espe-
rança, a Associação Cascavel 
Rosa é uma fundação sem fins 

lucrativos, que atua há oito anos 
em prol da garantia da saúde 
da mulher e, principalmente, na 
luta contra o câncer de mama. 

A entidade tem título de utili-
dade pública estadual e desen-
volve um trabalho importante pela 
saúde feminina e também abraçou 
a saúde masculina por meio das 
ações do Cascavel Azul. 

Embora o auge das campa-
nhas tenha maior destaque no 
Outubro Rosa e no Novembro 
Azul, as atividades são realiza-
das pela associação durante o 
ano todo, como eventos bene-
ficentes, mutirões de saúde, 
palestras e bazares solidários.

 Diretoria - Gestão 2020/2022
Presidente: Maria Arnete Kaefer
Vice-presidente: Mairi Lourdes Marschall
Protocolo: Justina Inês Ranzolin Penso
1ª Tesoureira: Vera Maria Baccin Berto
2ª Tesoureira: Noemia Calixto Pereira
1ª Secretária: Catarina Tizu Tanabe
2ª Secretária: Emidia Toso
Conselho Consultivo: Gerti Schafer Berto, suplente: Jane Tere-
zinha Giuliani.
Lindones Gongoleski, suplente: Gina Maria Mezzomo Prati
Conselho Deliberativo/ Fiscal: Regina Trivelato, suplente: Valdaci 
Tonello Pörsch. 
Sandra Inês Lopes, suplente: Doraney Aparecida Barbosa Geraldo
Gerti Shafer Berto, suplente: Jane Teresinha Giuliani

 

 Três perguntas que podem salvar uma vida
A Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde 

da Mama) lançou para o Outubro Rosa 2020 a Campanha de Mobilização Nacio-
nal sobre o Câncer de Mama com três perguntas: 

Você tem observado suas mamas? 
Você já marcou seus exames anuais? 
Você conhece seus fatores de risco?

O que: Carreata Rosa 
Quando: 31 de outubro - 14h
Onde: em frente à Praça do MigranteSERVIÇO
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300 empresas já confirmaram 
presença no 33o Show Rural

Trezentas empresas dos mais 
diferentes segmentos ligados ao 
agronegócio já confirmaram partici-
pação na 33ª edição do Show Rural 
Coopavel. O evento, um dos três 
maiores do mundo voltado à disse-
minação de novas tecnologias para 
o campo, será realizado de 1º a 5 
de fevereiro de 2021 em Cascavel.

“Faremos, como nas edições 
anteriores, um grande evento e com 
o melhor em novidades para produ-
ções de alta performance e com 
grandes resultados”, afirma Dilvo. 

Os preparativos para o evento 
já começaram. Uma das princi-
pais características da próxima 
edição será o aspecto misto: 
presencial e com força total nos 
canais de mídias sociais - Facebook, 
Instagram e Youtube.

Ratinho em Cascavel 
O governador Ratinho Junior estará em Cascavel nesta quinta-feira (29) para 

acompanhar duas inaugurações. Às 10h30 haverá cerimônia de entrega do 
Restaurante Popular do Cascavel Velho, perto da UPA Veneza, e, às 11h30, 

inauguração do Eco Ponto do Cascavel Velho, que fica na Rua Ângelo Zonin, 
esquina com a Rua Hermes da Fonseca.

Ratinho também deve visitar o início das obras de readequação do Trevo Cataratas. 
A concessionária Ecocataratas começou a arrancar postes e trabalhar numa via 
marginal que deve servir de acesso quando a BR-277 precisar ser interrompida.

 Inauguração
Será inaugurada nesta quinta (29), às 
9h, a nova estrutura da Escola Muni-
cipal Professora Gladis Maria Tibola, 
que fica na Rua São Paulo, 80, perto 

do Restaurante Popular. 
A unidade tem uma área de 3.415,59 

metros quadrados, com sete salas 
de aula para o ensino fundamental 
e mais quatro salas de pré-escola, 
banheiros, salas de múltiplo uso, 

biblioteca, laboratório de informática, 
depósito de materiais de limpeza, 

instalações sanitárias acessíveis, audi-
tório para 166 lugares e área admi-
nistrativa, além de bloco específico 
para refeitório para 223 crianças. O 

investimento na construção é de mais 
de R$ 6,2 milhões.

ATRAÇÕES
Além de empresas de máquinas e 

implementos agrícolas e de cultivares, 
híbridos e completa linha de insumos, 
a 33ª edição confirma a realização de 
outras atrações importantes. Entre 
elas, do Show Rural Digital, focado 
em tecnologias e novas soluções 
para o agronegócio, e do Show Rural 
Pecuário e Ovinocultura, com o melhor 
de raças para produção de leite e 
carne. Uma das novidades será a 
entrega de um amplo pavilhão para 
expositores da agricultura familiar, 
resultado de parceria com o IDR (Ins-
tituto de Desenvolvimento Rural, que 
integra o Emater e o Iapar).

CUIDADOS
Em função da pandemia do novo 

coronavírus, inúmeros cuidados serão 

adotados para garantir a segurança 
de quem for ao centro de tecnologia 
para conhecer as novidades, antecipa 
o coordenador-geral Rogério Rizzardi. 
“Elaboramos e vamos colocar em prá-
tica um cuidadoso plano de contingên-
cia. Diversas medidas serão observa-
das, entre elas o uso obrigatório de 
máscara em todo o percurso, aferição 
da temperatura corporal, distribuição 
de álcool em gel, realização de even-
tos apenas ao ar livre e acionamento 
de bebedouros com o pé”.
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 O livro “A Coragem e confiança em 
Deus - Luiz Fernando, o amor, a vida e 
a missão”, escrito pelo padre moçam-
bicano Latifa Fonseca, de 45 anos, foi 
lançado  em Cascavel.  A publicação é 
formada por crônicas que retratam o 
período de pandemia na África.

 “Todo o mundo foi surpreendido pelo 
coronavírus. O tema principal relata o 
que se passa no país devido à doença, 
a realidade que vivemos ao longo do ano 
enfatizando o encorajamento para as 
pessoas enfrentar o terrorismo, a pan-
demia e a nossa relação com o Brasil”, 
conta o padre Fonseca.

Uma pessoa fundamental durante 
o processo de escrita e 
coletânea dos textos para 
que a obra fosse concre-
tizada foi o bispo brasi-
leiro, Dom Luiz Fernando 
Lisboa, da Diocese de 
Pemba, cidade localizada 
ao norte de Moçambique 
e que dá nome ao livro. “É uma forma 
de demonstrar o quanto ele ama o povo 
moçambicano e também reforçar o vínculo 
entre Brasil e África. Escrevia de manhã e 
à tarde enviava para o Luiz Fernando. Ele 
sempre foi muito importante para o nosso 
povo, inclusive, nesses últimos meses em 
plena pandemia, notifica o governo sobre 
as dificuldades e busca soluções para  a 
nossa comunidade”, relata.

O padre conta que em meio a tanto 
sofrimento, em muitas localidades do 
país, a covid-19 foi vista como apenas 
mais um desafio em meio a tantos outros.

“Como já vínhamos há três anos 
enfrentando o terrorismo, o coronavírus 
foi uma gota de sangue no mar, onde 
nem se percebeu. As pessoas conti-
nuam sendo orientadas a cumprir as nor-
mas  de distanciamento e cuidados sani-
tários, mas sem acreditar muito porque 
o mais impactante foi e é o terrorismo”.

Fonseca relata que ações de cuida-
dos de higiene e prevenção não fazem 
parte da rotina de todos e que a situa-
ção ficou mais desafiadora quando a 
doença chegou. “Alguns lugares que 
acolhem os atingidos pela guerra pos-
suem cerca de cinco mil pessoas, sem 
moradia, sem nada, muitas vezes sem 
ao menos saneamento”. 

Algumas províncias em Moçambique 

Poligamia e ética 
O primeiro livro escrito por Latifa Fonseca possui o título “A poligamia e a 

ética. Aspectos da antropologia cultural do povo Makhuwa em Moçambique e 
os desafios actuais”. “O assunto do meu primeiro livro é direcionado aos casos 
de  poligamia – homens com  até cinco mulheres- e da poliandria  - mulheres 

que possuem vários maridos- e essa cultura ainda é frequente no país”.

Padre moçambicano lança livro 
sobre a pandemia na África

possuem um número expressivo de 
casos da covid-19, mas, segundo ele, 
em vários outros locais onde vivem 
os deslocados de guerra, como norte 
e nordeste do país, ainda não foram 
registrados óbitos nem sequer casos de 
coronavírus.  “Os casos que tivemos são 
distantes desses locais onde ficam os 
acampamentos dos deslocados. Acre-
dito que Deus agiu na história dessa 
gente que já é de muito sofrimento. A 
pandemia poderia eliminar a raça, exter-
minar com meu povo”.

Fonseca integra o Passionistas (Con-
gregação da Paixão de Jesus Cristo) e 
conta que o papel do sacerdote, da igreja 

e do missionário se tornou 
mais intenso neste período. 
“Nunca vi e nunca me senti 
tão importante como sacer-
dote, como pessoa e como 
ativista dos direitos huma-
nos como neste momento. 
Fomos desafiados, mas por 

um lado tivemos coragem de enfrentar 
as coisas, de ir em frente e estar com 
esse povo”, conta.  “Nós, padres, que 
já temos o compromisso de evangelizar, 
cuidar das pessoas, assumimos durante 
esse período responsabilidades que 
não deveriam ser atribuídas a nós, mas 
que fazemos porque senão as pessoas 
ficam desamparadas. Tenho que reali-
zar as celebrações, falar sobre a palavra 
de Deus, mas as pessoas precisavam 
de outras coisas, além disso, como ter 
acesso a orientação e informação neste 
momento”, explica o padre, que conta 
ainda que, em partes do país, a doença 

é vista como algo irrelevante. “Algumas 
regiões de Moçambique nem sentem o 
impacto do coronavírus e nelas as pes-
soas ainda pensam que é uma invenção, 
uma mentira porque não vivenciaram 
diretamente alguém próximo, familiares 
ou pessoas da comunidade morrer de 
covid-19”, relata.

Os textos do livro descrevem tam-
bém o conflito de relação que os padres 
possuem com questões políticas, econô-
micas e sociais da África, a relação dolo-
rida do povo com a fome, o desespero 
e a forma como são tratados.  

O padre Fonseca já esteve em Cas-
cavel em 2012 e 2013 para estudar. 
Agora, pós-graduado e com experiência 
em docência, volta para a cidade para 
apresentar a segunda obra. 

Segundo ele, se os casos em Moçam-
bique não chegam a ser devastadores, em 
várias partes do mundo são e é preciso ter 
consciência e coragem. “Precisamos ter 
o pé no chão e na realidade. Encararmos 
de cabeça erguida, confiando em Deus. 
Não é o fim do tudo, mas precisamos nos 
cuidar, precisamos enfrentar isso como 
homens maduros e mulheres maduras 
com fé no coração, seguir em frente”. 
 

Quem se interessar pelo livro do Padre Fonseca que 
custa R$50, pode adquirir na Rua Alexandre de Gusmão 
de Gusmão, 1.292, Jardim Maria Luíza, em Cascavel ou 

entrar em contato pelo telefone (45) 3037-3100.
Doações de qualquer valor para contribuir com os 

projetos desenvolvidos no Moçambique podem ser 
depositados na conta bancária em nome da Casa do 
Saber: Banco Sicredi - Agência 0710/ Conta 47140-3.

PARA 
assistir à 
entrevista 
completa 
com o Padre 
Fonseca 
acesse o QR 
Code

DURANTE o lançamento do livro, Fonseca 
escreveu dedicatórias e falou sobre a realidade do 
povo em Moçambique

PA
TR
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A
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“A doença é uma 
gota no oceano 
comparado com 
o sofrimento do 

meu povo”
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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 saberá compreender os problemas das pessoas. Tente 
não ser muito duro no conselho que oferece. Você é mais 
capaz de controlar a sua sensibilidade e receberá um impulso 
de energia. Seu condicionamento físico está melhorando, 
você está gerenciando melhor suas reservas.

Aquário 21/01 a 19/02
Seria bom simplesmente desfrutar dos prazeres oferecidos 
hoje sem se sentir culpado. Você tem uma maior sensação 
de força interior e está cada vez mais em forma, o que é ideal 
para seguir em frente com tarefas práticas ou domésticas.

Peixes 20/02 a 20/03
Você está se sentindo relaxado, tranquilo e otimista. É 
o momento perfeito para resolver um conflito. Você está 
mantendo a sua boa forma e vai saber exatamente como 
colher os frutos. Só não se esqueça de parar antes de se 
sentir esgotado.

Você não ficará feliz com sua rotina. Não force o pro-
blema, basta tirar uma folga das coisas. Seria uma boa 
ideia diminuir o ritmo de vida em casa e modificar as suas 
prioridades; leve suas possibilidades atuais em conta.

A influência de alguém próximo a você será benéfica e 
eliminará as suas dúvidas, por isso não se afaste. Você 
estará cheio de vitalidade e nada vai ficar no seu cami-
nho, fisicamente falando! Seria melhor beber mais líquidos 
regularmente.

As relações em espiral em torno de você o deixarão sem 
nenhum espaço para a expressão, mas mantenha a calma. 
Seu cérebro precisa de um descanso - não é nada para 
se preocupar, apenas evite agitação para voltar à forma.

Seu estado de espírito leve vai ajudar a evitar os obstáculos. 
Você vai ser filosófico sobre as coisas hoje e isso vai lhe 
trazer sorte. Você precisa ter tempo para se concentrar em 
si mesmo, o sono vai recarregar você.

Algumas discussões intensas irão abrir algumas portas 
interessantes para você. As ligações que fizer hoje serão 
benéficas. Você está em boa forma, mas está fazendo 
muito para as outras pessoas e não o suficiente para você 
mesmo. Tenha cuidado com excesso de trabalho!

É muito bom ter boas ideias, mas você tem que concretizá-las! 
Isso vai lhe trazer uma satisfação imensa. Você está nervoso 
e sua vulnerabilidade emocional vai torná-lo muito sensível. 
Você precisa de um descanso de verdade.

O telefone nunca para de tocar e os contatos estão indo 
bem. Não hesite em negociar e considerar os detalhes. 
Você vai ter que abrir mão de suas ideias fixas se quiser 
recuperar o seu dinamismo e refrescar as ideias. O ar 
fresco é essencial.

Você estará mais disposto a se dedicar mais às pessoas que 
o merecem. Mas se tiver interesse em ter uma alimentação 
de qualidade, nenhum mal deve surgir dela!

Terá que fazer um grande esforço para dar tempo aos outros. 
Não seja tão desconfiado, as pessoas vão admirar você por 
enfrentar as coisas que aparecem no seu caminho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 5

"A (?) e o 
Alvo", su-
cesso do
Moska 

"Casa dos 
(?)", reality
show do
SBT (TV)

Não
prevista

(a reação)

Fator que
diminui a
gravidade
de crime

Inácio de
Loyola,
jesuíta

espanhol

Depois 
de Cristo
(abrev.) 

Get (?):
levantar
da cama,
em inglês 

Foco de
estudo da 
auriculo-
terapia

Princesa
Isabel, em
relação a
D. Pedro I

Cantigas de
melodia

simples e
monótona

Queimação
no esôfago,
comum em
gestantes 

(?)
ganoush,
pasta de
berinjela

Diz-se 
da cultura
sem limites
geográficos

Condições
atmosfé-
ricas de 

uma região

Massa
(símb.)

Álbum de
Michael
Jackson
(1987)

Desgaste
moral
(fig.)

"Serviço",
em FGTS 

Bordão de Galvão Bueno em
início de corridas de F1

Contratante periódico
de uma publicação

Arena (?) Nova, está-
dio de futebol (Bahia)
O tempo "capturado"

pela fotografia

Medida drástica de
empresas em perío-

dos de
recessão

Ligado, 
em inglês

(?) Gordon,
aliado de
Batman

(HQ)

A camisa
de Pelé 
Riqueza
pecuária 

Asneira;
despro-
pósito

Moeda a-
dotada pela

Lituânia
em 2015 

Reservada
para deter-
minado fim

Lugar 
mal fre-

quentado 
"Peão", 

no xadrez
(abrev.)

Bolsa, 
em inglês
Última letra
do alfabeto

Tipo de
decote

insinuante

Substância
encontrada
no sal de
cozinha

(símbolo)

Sufixo de
"dezena"

(?) e erro,
forma de 
aprendi-

zado 
eficaz

para os
idosos 

FF
COMISSARIO
ONNESI

ARTISTASD
TENTATIVA
EENAEND
DESTINADA
ESPELUNCA
PEATL
EURONETA

DISPARATEOR
SDEZBAG

GLOBALIZADA
AOHABAD

CLIMAVASA

2/on — up. 3/bad — bag. 4/baba — vasa. 9/tentativa. 10/inesperada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
41 
01 
05 
31

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Após monitoramento em local conhecido da Polícia Civil como ponto de tráfico 
de drogas, na Rua da Neblina, Bairro Morumbi, zona norte de Cascavel, a 

equipe flagrou a venda de entorpecente. Um homem de 33 anos foi abordado 
logo após adquirir de um adolescente que estava em via pública uma bucha de 
cocaína, pela qual pagou R$ 10. Na sequência, os policiais abordaram o adoles-
cente e localizaram com ele mais oito buchas de cocaína e 16 porções de maco-

nha, todas prontas para venda, além de R$ 159 em dinheiro, possivelmente 
procedente da venda dos entorpecentes. Diante da situação, o adolescente, 

que já havia sido apreendido anteriormente por tráfico de drogas, e o homem, 
usuário, foram conduzidos até a 15ª SDP (Subdivisão Policial) e apresentados à 

autoridade policial de plantão para as medidas pertinentes. 

De acordo com o acompanha-
mento de ocorrências em realizado 
pelo Jornal HojeNews, o número de 
homicídios registrados em Casca-
vel de janeiro a outubro deste ano 
já é 57,7% maior que o do mesmo 
período do ano passado. Até 
ontem, 41 pessoas foram mortas 
em Cascavel, contra 26 em 2019. 

Se comparado com o mesmo 
período de 2018, o número tam-
bém é superior. Naquele ano, foram 
registradas 38 mortes violentas, 
incluindo feminicídios (que não 
eram anotados separadamente).

Em contrapar tida, o número 
de feminicídios caiu pela metade 
neste ano na comparação do 
mesmo período de 2019. Até 
ontem, duas mulheres foram 
assassinadas em Cascavel, contra 
quatro ano passado.

Homicídios crescem 57,7%;
feminicídios caem pela metade

LATROCÍNIO E CONFRONTO
O registro de latrocínios no Muni-

cípio também é menor. Ano passado 
foram duas situações de assalto 
seguido de morte; neste ano, até 
ontem havia apenas um caso. Em 
2018 não houve ocorrência desse 
tipo de crime de janeiro a outubro.

Já as mor tes em confrontos 
com forças policiais subiram, e 
passaram de três para cinco este 
ano. Em 2018, também havia cinco 
registros no período. 

A repor tagem questionou a 
Secretaria de Estado de Segurança 

CASCAVEL
BPFron apreende 258kg 
de maconha que seriam 
entregues em Cascavel

Policiais militares do BPFron apreen-
deram, nessa terça-feira (27), em 

Entre Rios do Oeste, uma carga de 
maconha que seria entregue em 

Cascavel.  Os policiais avistaram um 
Monza conduzido em atitude suspeita 

e, durante a abordagem, foi verifi-
cado que o porta-malas e os bancos 
dos passageiros estavam repletos de 
fardos de maconha. Ao todo, foram 

encontrados 13 fardos com 418 table-
tes, que totalizaram 258,5kg.

O motorista relatou aos policiais que 
pegou o veículo com outra pessoa na 
entrada de Pato Bragado e que viria a 
Cascavel. Pelo transporte das drogas, 

ele receberia R$ 500. Com o motorista 
foi encontrada ainda pequena quan-
tidade de cocaína, que, segundo ele, 

seria para seu consumo. O motorista, o 
veículo e a droga foram encaminhados 
ao BPFron para elaboração do Boletim 

de Ocorrência e demais procedimentos, 
em Marechal Cândido Rondon.

Pública sobre possíveis fatores que 
tenham colaborado para o acrés-
cimo de homicídios e para a queda 
de feminicídios no Município, mas 
até o fechamento da edição não 
houve retorno. 

AS DROGAS estavam 
com o adolescente, flagrado 

vendendo cocaína

Polícia Civil detém dois por tráfico 

DROGA seria trazida de Pato Bragado até Cascavel

BPFRON

POLÍCIA CIVIL
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Cascavel recebe o Marreco 
pela Liga Futsal Paraná

Após uma merecida e breve 
pausa, o Cascavel Futsal entra em 
quadra nesta quinta-feira (29) pela 
Liga Futsal Paraná. A partida contra o 
Marreco começa às 17h, no Ginásio 
da Neva. Por conta da pandemia do 
novo coronavírus, os jogos continuam 
sem público. 

O time do técnico Cassiano Klein 
venceu todos os seis jogos que dis-
putou na LFP. Com 100% de aprovei-
tamento na competição e 18 pontos, 
ocupa a liderança do Grupo B. 

A dúvida para a par tida é o ala 
Zequinha, que sentiu dores no 

Copa do Brasil
O Dois Vizinhos Futsal derrotou a 

Assoeva por 3 a 1 fora de casa pela 
Copa do Brasil, e o jogo de volta 
das oitavas de final seria na última 
segunda (26), no Ginásio Teodorico 
Guimarães. Só que a CBFS (Confe-
deração Brasileira de Futebol de 
Salão) suspendeu a partida porque 
três jogadores da equipe gaúcha 
testaram positivo para covid-19. 
Outros 19 integrantes do time apre-
sentam sintomas do coronavírus e 
aguardam resultado do exame. 

A Assoeva também teve sus-
penso jogo do último sábado (24), 
em Joaçaba (SC), pela Liga Nacio-
nal, pela mesma razão. Novas datas 
para as partidas serão marcadas.

Enquanto o Dois Vizinhos aguarda 
a definição de data para definir a 
vaga para a próxima fase, o outro 
paranaense na competição está 
garantido nas quartas de final da 
disputa. Depois de golear no jogo de 
ida em casa por 5 a 0, o Pato der-
rotou novamente o Real Madruga, 
por 4 a 3, no Ginásio Henny Ferraz, 
em Araçatuba (SP), e agora aguarda 
o classificado do confronto entre 
Assoeva e Dois Vizinhos.

Série Ouro
Embora o time do Cascavel tenha 
“folga”, a Série Ouro de Futsal não 
para. Nesta quarta-feira (28), cinco 
jogos movimentam o Campeonato 
Paranaense. A partir das 10h, no 
Ginásio Amário Vieira da Costa, 
Umuarama e Palmas se enfrentem.  
Os outros confrontos estão marcados 
para as 20h30: no Ginásio Ney Braga, 
o Marechal recebe o Campo Mourão; 
Marreco e Ampére se enfrentam no 
Ginásio Arrudão, em Francisco Bel-
trão; no Ginásio de Esportes Teodo-
rico Guimarães, jogam Dois Vizinhos 
e São José dos Pinhais; o Siqueira 
Campos joga contra o Foz Cataratas, 
no Ginásio Raulino Ceccon.

tornozelo no treino do fim de semana. 
Já o Marreco é o lanterna do Grupo 

A. Na sétima posição, tem quatro pon-
tos em dois jogos disputados, resulta-
dos de uma vitória e um empate. 

E o jogo contra o Cascavel terá um 
desafio a mais: o cansaço. É que o 
Marreco joga na noite desta quarta-
-feira (28), às 20h05, contra o Ampére, 
em casa, pela última rodada da pri-
meira fase da Série Ouro do Campeo-
nato Paranaense, e então embarca 
para o oeste do Estado com um time 
alternativo, formado por atletas da 
base para encarar o Cascavel.

Logo após o jogo contra o Mar-
reco pela LFP, nesta quinta, a dele-
gação cascavelense pega a estrada 
com destino a Santa Catarina para 
enfrentar o Joinville pela última 
rodada da fase classificatória da Liga 
Nacional de Futsal. O jogo será no 
sábado (31), às 19h.

Já classificado para a sequência 
da competição nacional, o Cascavel 
é o terceiro colocado do Grupo B com 
17 pontos. O Joinville ocupa a lide-
rança, com 21. 

No dia e no mesmo horário, os 

Desafio em SC pela Liga Nacional
outros representantes paranaenses 
na competição também têm compro-
missos. Em terras catarinenses, o 
Foz joga contra o Blumenau. O Mar-
reco encara o Atlântico de Erechim, no 
Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão. 

A equipe beltronense está numa 
situação bastante complicada. O time 
comandado pelo técnico Serginho 
Schiochet precisa vencer e ainda tor-
cer por uma combinação de resultados 
para conseguir uma vaga entre os 16 
melhores da competição que avançam 
para as oitavas de final da LNF.

CASSIANO prepara o time para nova sequência de jogos

ASSESSORIA
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A quarta-feira será recheada de 
jogos pela quinta fase da Copa do 
Brasil. Os jogos de ida movimentam 
oito equipes em busca da vantagem 
para as partidas de volta, progra-
madas para a próxima semana. Por 
enquanto, apenas o São Paulo avan-
çou de fase, em confrontos anteci-
pados por conta da participação do 
time na Copa Sul-Americana.

Único representante paranaense 
que segue a competição, o Athletico 
tenta acabar com a má fase enfren-
tando o Flamengo, às 21h30, na 

 Neste domingo (1º) tem mais 
uma edição do Clássico da Soja. O 
FC Cascavel vai até o Estádio 14 de 
Dezembro para enfrentar o Toledo, 
desta vez pela décima rodada do 
Grupo A7 do Campeonato Brasi-
leiro da Série D. O jogo começa às 
15h30 e, novamente, será sem 
público nas arquibancadas.

Os dois times vêm em ritmos 
diferentes. Enquanto o FC segue 
embalado, o Toledo não conseguiu 
ainda vencer. Na última rodada, o 
Porco perdeu para o Bangu por 1 
a 0, no Estádio Moça Bonita, e se 
mantém na lanterna do grupo, com 
apenas um ponto conquistado até 
agora. Foram oito derrotas e um 
empate. A campanha ruim na dis-
puta nacional se reflete também no 
saldo de gols: sofreu 26 e marcou 
apenas seis vezes. 

Na briga por uma vaga, o Futebol 
Clube Cascavel vem de vitória em 
casa pela nona rodada em cima do 
Nacional, por 2 a 0. Ocupa a quarta 
posição na tabela, com 15 pontos. 

Nacional joga contra o Bangu
O compromisso do Nacional de Rolândia, outro paranaense na competição 

nacional, é contra o Bangu, no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro. O jogo 
está marcado para as 15h deste domingo (1º), também pelo Grupo A7. O time 

do Paraná é o sétimo colocado, com quatro pontos. O Bangu está na quinta 
posição, com 15 pontos. 

Domingo tem Clássico da Soja

COMO ESTÁ A SÉRIE D - GRUPO A7
CLASSIFICAÇÃO  P J V E D GP GC SG %
1º Cabofriense 18 9 5 3 1 15 10 5 66,7
2º Ferroviária 17 9 5 2 2 20 8 12 63
3º Mirassol 16 9 4 4 1 20 6 14 59,3
4º FC Cascavel 15 9 4 3 2 14 8 6 55,6
5º Bangu 15 9 4 3 2 12 11 1 55,6
6º Portuguesa 12 9 3 3 3 10 9 1 44,4
7º Nacional 4 9 1 1 7 8 27 -19 14,8
8º Toledo 1 9 0 1 8 6 26 -20 3,7

RESULTADOS 9ª RODADA
 FC Cascavel  2x0  Nacional
 Bangu  1x0  Toledo
 Mirassol  1x0  Portuguesa
 Cabofriense  1x0  Ferroviária

PRÓXIMOS CONFRONTOS 
Sábado 31/10

15h Portuguesa-RJ x  Cabofriense
Estádio Luso-Brasileiro 

Domingo 1º/11
15h Bangu  x  Nacional de Rolândia 
Estádio Moça Bonita 

15h30 Toledo  x  FC Cascavel 
Estádio 14 de Dezembro 

Segunda 2/11
15h  Ferroviária  x  Mirassol 
Estádio Fonte Luminosa 

Sob o comando de Marcelo Cara-
nhato na Série D, a equipe venceu 
quatro dos nove jogos que disputou, 
empatou três e sofreu duas derro-
tas. Marcou 14 gols e sofreu oito. 

A comissão técnica tem todo o 
elenco à disposição para o confronto 
com o Toledo neste fim de semana.

 FC segue 
embalado na 

competição 
nacional

 

Os times já se enfrentaram este 
ano na competição, pela quinta 
rodada, no Estádio Olímpico Regio-
nal, e a Serpente Aurinegra venceu 
por 3 a 1. 

ASSESSORIA

Copa do Brasil tem quarta cheia
Arena da Baixada. O rubro-negro 
vive um momento de instabilidade 
com a troca do técnico, demissão 
do diretor de futebol e a presença 
constante na ZR do Brasileirão. Já 
o Fla vem de um momento com-
pletamente oposto, e chega como 
favorito para o confronto. 

COPA DO BRASIL

16h Santos  x  Ceará
19h  Atlético-GO  x  Internacional
21h30 Corinthians  x  América-MG
21h30 Athletico  x  Flamengo 
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 Como vai funcionar 
Essa nova modalidade de ensino funcionará com gestão compartilhada entre militares e civis 
em escolas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. As aulas continuarão 
sendo ministradas por professores da rede estadual, enquanto os militares serão responsá-
veis pelas áreas de infraestrutura, patrimônio, finanças, segurança, disciplina e atividades 

cívico-militares. Haverá um diretor-geral e um diretor auxiliar civis, além de um diretor cívico-
-militar e de dois a quatro monitores militares, conforme o tamanho da escola.

A Secretaria da Educação e do Esporte vai editar os atos normativos necessários à operacio-
nalização, à gestão e à implantação do programa; apoio técnico e financeiro às instituições; 
formação continuada aos profissionais da educação e da segurança pública que atuarão nos 
colégios cívico-militares; e elaboração da proposta pedagógica e dos regimentos internos.

Pais, estudantes maiores de idade 
e servidores da educação têm só até 
esta quarta-feira para votar se querem 
ou não que três colégios de Cascavel 
sejam cívico-militares a partir do ano que 
vem. Os colégios pré-selecionados são o 
Santos Dumont, o Brasmadeira e o Olivo 
Fracaro, no Bairro Morumbi. Apenas a 
comunidade escolar dessas três institui-
ções podem participar da consulta.

O governador Carlos Massa Ratinho 
Junior confirmou esta semana que Cas-
cavel terá três colégios cívico-militares 
em 2021. No Núcleo Regional de Cas-
cavel, também foram contemplados 
Catanduvas, Lindoeste e Santa Tereza 
do Oeste, uma escola cada. No total, o 
programa será implementado em 215 
colégios estaduais de 117 municípios. 
É o maior do País nessa modalidade.

“A rede estadual do ensino evo-
luiu todas as suas notas no Ideb de 

Pais têm só até hoje para votar
sobre colégios cívico-militares

2019, o que mostra que estamos no 
caminho certo. Para conquistar novos 
lugares, estamos apostando, também, 
em novas metodologias, alternativas 
e em programas como o dos colégios 
cívico-militares, que oferecem mais 
condições de segurança e estabili-
dade de ensino em locais que sofrem 
com problemas históricos”, afirmou o 
governador Ratinho Junior.

CRITÉRIOS
O programa é voltado nesse pri-

meiro momento para municípios com 
mais de dez mil habitantes. Os crité-
rios estabelecidos pela lei foram exis-
tência de ao menos duas escolas esta-
duais na área urbana, alto índice de 
vulnerabilidade social, baixos índices 
de fluxo e rendimento escolar e que 
não ofertem ensino noturno.
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