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Cascavel instala Gabinete da
Crise e mantém restrições

Com o recrudescimento da pandemia do novo coronavírus, Cascavel instalou oficialmente 
o Gabinete da Crise e reforça a fiscalização às medidas restritivas impostas pelo decreto 
estadual. Em 16 dias de março, a covid-19 já matou 123 cascavelenses e mantém hospi-

tais lotados. Uma das medidas mantidas é a suspensão do transporte coletivo, que voltará 
apenas na próxima segunda-feira, com linhas especiais. l Págs. 4e5
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Ano começa com 1.289 postos de trabalho abertos
l Pág. 8
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A vida se faz entre luzes e sombras
A vida é uma sucessão de perdas e ganhos. Seria bom sentir dia-

riamente, e o tempo todo, a paz que o coração deseja. Ocorre que isso 
não é possível para ninguém. Todos vivemos e nos movemos entre luzes 
e sombras, entre alegrias e tristezas.  

A arte da vida é lidar e administrar os contrários. Saber que eles 
fazem parte da vida e nos acompanharão sempre. Agarrar os momentos 
felizes e desfrutá-los, porém, é algo que não pode nos escapar. 

Como não há possibilidade de estar sempre numa atmosfera de 
felicidade, como a alegria vem e vai, devemos estar atentos e perce-
ber esses momentos. Desfrutá-los, sentir a alegria de estar vivendo e 
experimentando essa realidade com pessoas que amamos, perceber a 
beleza do dia que tivemos, da simplicidade da vida que experimentamos 
naquele ambiente, naquele encontro e naquele dia. Isso tudo é vida e 
aparece para nós como luz que ilumina a nossa existência.

Ocorre que muitas vezes não conseguimos desfrutar momentos de 
alegria. Entramos no circuito de atividades e perdemos a sensibilidade 
com as coisas simples, com as pessoas, com a beleza da borboleta 
que pousa na flor ou da água do riacho que corre cristalina e é fonte de 
vida. Em nossa cabeça, mesmo estando próximos dessas realidades 
simples e fundamentais, permanecem os grandes projetos, as ideias de 
desenvolvimento da empresa, os progressos necessários para atingir os 
planejamentos, os desejos de consumo partilhados com pessoas que 
trazem a mesma insatisfação, em síntese, a vida que está do outro lado 
e não atingimos ainda. Esse jeito de ser e de viver faz com que o dia de 
sol e de beleza esteja sempre por vir. Se virá, não se sabe. 

Não há dúvida de que também há felicidade nas grandes conquistas e nos 
grandes avanços. Mas, o certo é que se perdeu a oportunidade de desfrutar o 
hoje e o agora da simplicidade. O essencial está sempre nas pequenas coisas, 
que são acessíveis a todos. Se a felicidade estivesse só nos grandes projetos 
e conquistas a quem ela seria possível? Por isso, como ela é possível a todos, 
passa por aquilo que todos podem experimentar e viver. Nisso, se concentra nas 
mais variadas experiências onde há encontro, atenção, sensibilidade, escuta, 
compaixão, e, fundamentalmente, amor. 

Em tudo há, no entanto, luzes e sombras. Perceba a luz e se alegre nos 
momentos em que ela está presente, dando cor a realidade e fazendo sua vida 
fluir. Porém, é preciso suportar os dias cinzentos. Eles vêm sempre. Muitas vezes 
querem permanecer. Não há como negá-los. Eles compõem a única sinfonia da 
vida e possuem o mesmo valor e densidade dos dias ensolarados.

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

Não vim aqui 
para avaliar a 

gestão anterior, 
mas para trabalhar 
pelo Brasil, junta-

mente com o general 
[Eduardo] Pazuello e 

os outros ministros do 
Governo Bolsonaro. O 
presidente está muito 
preocupado com essa 
situação. Vamos bus-
car as soluções, 
não tenho vara 

de condão

Futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga disse ontem 
que “não tem vara de condão” para resolver os problemas do 
País e que foi convocado pelo presidente Jair Bolsonaro para 
dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Ministério 

da Saúde. “Conseguiremos vencer essa crise na saúde 
pública brasileira, que é um problema mundial”.

 GERALDO MAGELA/AGÊNCIA SENADO
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R$ 2,5 bilhões  
em obras de  
infraestrutura.

M A I S  D O  Q U E  U M A  U S I N A  D E  E N E R G I A ,  S O M O S  U M A  U S I N A  D E  E N T R E G A S .

N a  a l e g r i a  d a  A n a
t e m  a  e n e r g i a  d e  I t a i p u .

Itaipu gera energia para dois países. São milhões de megawatts-hora entregues  

todos os anos. Com toda essa energia, realiza obras que estão transformando  

a vida das pessoas, gerando desenvolvimento econômico, tecnológico, turístico  

e sustentável, além de milhares de novos empregos. Um trabalho feito com seriedade  

e transparência, para deixar o maior de todos os legados: um futuro melhor.

N o v a s  c i c l o v i a s  
e  e s p a ç o s  d e  l a z e r .

O amanhã já começou.

www.itaipu.gov.br
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PREVISÃO DO TEMPO
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Moderna testa uso pediátrico 
 A Moderna anunciou nessa terça-feira que iniciou a fase 2/3 dos estudos 

sobre uso pediátrico de sua vacina contra o coronavírus. De acordo com a 
farmacêutica, as pesquisas vão testar a segurança e a eficácia do imunizante 
em 6.750 crianças de 6 meses a 11 anos no Canadá e nos Estados Unidos. 

Os primeiros voluntários dessa etapa dos testes já foram imunizados. 
Na primeira parte do ensaio, os cientistas vão testar diferentes dosa-

gens do produto nas crianças. Na segunda, serão administradas duas 
doses, da própria vacina ou de placebo, de maneira aleatória. “Esse 
estudo pediátrico nos ajudará a avaliar o potencial de segurança e imu-
nogenicidade de nossa vacina candidata nessa importante população 
jovem”, disse o presidente-executivo da Moderna, Stéphane Bancel.

Brasília - Um dia após vários 
países da Europa suspenderem 
temporariamente a aplicação 
de vacinas da Oxford/AstraZe-
neca, a Fiocruz, que fabrica o 
imunizante no Brasil, afirmou 
que a medida foi tomada por 
cautela dos países, mas ressal-
tou que a decisão deve ser res-
peitada e observada.

A avaliação foi feita por Nísia 
Trindade, presidente da Fio-
cruz, que participou nessa ter-
ça-feira (16) de reunião virtual 
da comissão externa da Câmara 
que acompanha as medidas de 
enfrentamento à covid-19.

Desde a semana passada, 

Fiocruz minimiza suspensão do uso da vacina
ao menos 19 países europeus, 
entre eles Alemanha, França, 
Itália, Espanha e Portugal, e a 
Indonésia anunciaram a inter-
rupção da aplicação da vacina 
da AstraZeneca para se certifica-
rem de que não há relação com 
efeitos colaterais mais graves.

As suspensões começaram 
após casos de morte por trom-
bose na Dinamarca e na Áustria, 
e se ampliaram apesar de reco-
mendações contrárias tanto da 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde) quanto da EMA (agência 
regulatória europeia). Ontem, 
a agência europeia defendeu 
manter a aplicação da vacina.

Trindade ressaltou que a sus-
pensão era temporária e que 
ocorreu enquanto “são avalia-
dos os eventos adversos relacio-
nados com cautela, como pre-
caução, diante da vacinação”. 
“É importantíssimo dizer que 
faz parte da cautela essa avalia-
ção de todas as vacinas. Nós, 
na Fiocruz, temos ampla expe-
riência com esse tipo de far-
macovigilância e frisamos que 
tanto a agencia europeia EMA 
quanto a Organização Mundial 
da Saúde não recomendaram a 
interrupção da vacinação”.

A presidente da Fiocruz 
ressaltou que, até agora, 17 

milhões de pessoas foram vaci-
nadas na União Europeia e 
no Reino Unido e que não há 

evidência de risco aumentado, 
“seja para trombose, seja para 
embolia pulmonar”.
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Jogo duro
O prefeito Leonaldo Paranhos surpreendeu esta semana ao 

rodar a baiana por conta da declaração do diretor de um 
hospital particular sobre a “redução da pandemia” e da “sobra 
de leitos de enfermaria”. Nas redes sociais, recebeu elogios e 
críticas, como sempre. O que os críticos não entenderam é o 
quanto uma simples fala desse tipo destrói um trabalho que 
vem sendo arduamente construído. Afinal, como justificar 
qualquer medida restritiva se houvesse mesmo leito vazio? 

Como fazer os negacionistas entenderem que o coronavírus já 
matou mais de 120 pessoas em 15 dias de março em Cascavel, 

o dobro do pior mês da pandemia? Que outro jeito de se 
fazer entender que o sistema de saúde está no limite, físico 
e de humano? As dúvidas e as teorias de conspiração são 

responsáveis por boa parte das mortes por covid-19.

Pontos de parada
Através da Indicação 187/2021, o vereador Policial 

Madril (PSC) solicitou à Transitar que crie pontos de 
embarque e desembarque exclusivos para motoristas 

de transporte por aplicativos (Uber, 99 etc.) nas 
proximidades de locais de grande circulação em 

Cascavel, como terminais rodoviários, aeroporto, 
creches, escolas, bancos, hospitais, shoppings centers, 
supermercados etc. Ele disse ter recebido reclamações 

de motoristas e passageiros, já que, ao parar em fila 
dupla ou locais proibidos, os motoristas recebem 

autuações e os passageiros precisam descer no meio da 
rua e no meio do trânsito.

Corrida pela vacina
Por falar em Paranhos, o 
prefeito tem se mostrado 
incansável na tentativa 
de conseguir comprar 
vacinas para criar um plano 
paralelo de imunização 
em Cascavel, e, de quebra, 
em toda a região. Se tudo 
der certo, a intenção é 
vacinar os trabalhadores 
com carteira assinada, que 
só seriam contemplados 
pelo plano nacional no fim 
do ano. A esperança agora 
é que o novo ministro, 
Marcelo Queiroga, permita 
que a vacina comprada 
fique por aqui.

Lei mais dura
O presidente da Câmara, 
Alécio Espínola, pediu 
apoio dos vereadores para 
endurecer as punições 

para quem não usa máscara 
em espaços públicos e 
coletivos. Antes, porém, 
ele podia levantar quantos 
efetivamente já foram 
punidos por não usar 
o acessório. Afinal, se 
não houver punição, o 
valor da multa não vai
fazer diferença.

Fiscalização
Durante a reunião de 
ontem do Comitê da 
Crise, ficou decidido que 
a fiscalização continuará 
acirrada. Ao menos aos 
locais de atendimento ao 
público e na tentativa de 
barrar aglomerações. Ainda 
há muitas denúncias de 
desrespeito ao decreto 
estadual que, por sinal, foi 
estendido até 1º de abril. Ou 
seja, pode ter novo lockdown 
no fim de semana.

Câmara aprova multa
para fura-fila da vacina

A Câmara de Vereado-
res de Cascavel aprovou 
nessa terça-feira (16) o 
Projeto de Lei nº 7 de 
2021, que prevê pena-
lidades para quem furar 
a fi la para aplicação 
das vacinas para covid-
19. A proposição foi 
assinada pelos verea-
dores Aldonir Cabral (PL) 
e Alécio Espínola (PSC).

“Desde que o plano 
nacional de imunização 
contra covid-19 começou, 
as denúncias de fura-fila 
no Brasil todo se multi-
plicaram. Até aqui, em 
Cascavel, foi registrado 
um caso. É inadmissível 
que em um momento 
de tamanho sofrimento 
e luta de toda a socie-
dade, as pessoas se 
aproveitem e tomem o 
lugar de quem necessita 
mais”, disse Cabral.

A lei penaliza com 
multa de 50 UFMs (Uni-
dades Fiscais do Municí-
pio) o cidadão ou a cidadã 
que, de maneira tenden-
ciosa ou proposital, for 
flagrado tomando a frente 
de pessoas de grupos 
prioritários ou que con-
trariam as normas impos-
tas no Plano Estadual de 
Vacinação do Paraná na 

aplicação da vacina contra 
a covid-19. Atualmente, a 
multa de 50 UFMs equiva-
leria a aproximadamente 
R$ 2.600.

Se rá  ap l i cada  a 
mesma multa para o 
profissional da saúde 
que aplicar a vacina em 
quem não tem o direito, 
punição que não anula 
a necessidade de o ser-
vidor público sofrer pro-
cesso administrativo dis-
ciplinar. Uma emenda dos 
vereadores Edson Souza 
e Cidão da Telepar alterou 
o projeto de forma que 
sejam punidos os servido-
res apenas “quando ficar 
comprovado que estes 
agiram de má-fé”.

As denúncias podem 
ser feitas por qualquer 
pessoa pelo telefone 
156 da prefeitura. A apli-
cação da multa caberá 
ao Poder Público Muni-
cipal por meio de seus 
órgãos responsáveis. 

Com a aprovação do 
projeto em duas vota-
ções na Câmara, cabe 
agora à prefeitura deci-
dir se veta ou sanciona 
a lei, e então definir 
como será fiscalizada 
e de que forma serão 
autuadas as multas.

VEREADORES impõem punição para quem receber a vacina sem direito
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 Linha Expresso
A Divisão de Transportes da Transitar está 
reativando a Linha Expresso - aquela que 
circulava pela Rua Paraná e Rio Grande 
do Sul, interligando os Terminais Leste e 

Oeste. A medida é emergencial para evitar 
aglomerações na linha com maior movi-
mentação de passageiros e faz parte do 

plano de retomada com maior segurança 
sanitária para os passageiros. A Linha Ex-
presso terá ônibus circulando pelas Ruas 
Paraná e Rio Grande do Sul/Erechim. Os 
passageiros embarcarão nos terminais e 

poderão embarcar/desembarcar em uma 
das três paradas em cada sentido.

No sentido Leste-Oeste, as paradas na 
Rua Paraná serão nas proximidades do Su-
permercado Muffato (esquina com a Rua 
Riachuelo), próximo à Biblioteca Pública 
(Travessa Padre Champagnat) e perto da 

Agência do Trabalhador.
No sentido Oeste/Leste as paradas na 
Rua Rio Grande do Sul serão na Praça 
Wilson Joffre e no Colégio Auxiliadora. 

Haverá ainda uma parada na Rua Erechim, 
próximo ao Departamento de Trânsito, 

onde já funciona um abrigo utilizado pelo 
transporte metropolitano. 

Com o recrudescimento da 
pandemia do novo coronavírus, 
Cascavel instalou oficialmente 
ontem o Gabinete da Crise, que 
será comandado por Thiago Ste-
fanello, ex-secretário de Saúde 
e agora chefe de Gabinete do 
prefeito Leonaldo Paranhos. Na 
manhã de ontem, em reunião a 
portas fechadas, Thiago reuniu 
representantes da saúde do Mu-
nicípio para discutir o cenário e 
as ações a serem adotadas.

Após o encontro, Thiago expli-
cou que as ações de combate à 
covid-19 terão sequência com a 
manutenção de algumas restri-
ções estabelecidas na semana 
passada, como o fechamento dos 
parques, do zoológico, do Lago 
Municipal e a suspensão do servi-
ço de transporte público. 

Segundo Stefanello, a suspen-
são do transporte coletivo deve per-
manecer por pelo menos mais uma 
semana. Números apontam uma re-
dução dos casos ativos desde que o 
transporte foi suspenso. Casos ati-
vos são aqueles em que a pessoa 
foi infectada e ainda está no período 
em que pode transmitir a doença. 

Números mostram que no dia 
2 de março, quando o transporte 
deixou de circular, havia na cidade 
1.014 casos ativos. Ontem (16), 
eram 654. O número de testes po-
sitivos caiu de 100 para 20 diários. 
“Isso tudo só nos vai dar reflexo hos-
pitalar só daqui a 15 ou 20 dias”, 
explica Stefanello, sobre a importân-
cia de manter as medidas.

Por conta disso, a prefeitu-
ra mantém o toque de recolher 
das 20h às 5h, seguindo decre-
to estadual, as aulas na rede 

municipal suspensas e seguem 
proibidos as festas e os eventos. 
A fiscalização realizada ao longo 
dos últimos dias apontou que a 
maioria dos comerciantes está 
preocupada com o atual momento 
e cumprindo as regras. O proble-
ma, segundo Stefanello, está nas 
festas que aglomeram pessoas 
como aniversários, casamentos e 
outros eventos. “Falta muita cons-
cientização”, lamenta.

QUATRO FRENTES
O Município de Cascavel vem 

trabalhando o enfrentamento à 
covid-19 em quatro pontos: es-
truturação, fiscalização, vacina 
e legislação. 

Na questão de estruturação, Ste-
fanello lembra que em fevereiro do 
ano passado Cascavel possuía 99 
leitos de UTI adulto - 53 no sistema 
SUS e 46 leitos privados. Ao longo 
de um ano, Cascavel ganhou 92 no-

Compra de vacinas avança
Segundo Thiago Stefanello, o laboratório da Sinovac e a Câmara do Comércio da 
China aprovaram o processo de compra e importação da vacina pelo Município 

e o contrato de venda deve ser encaminhado ainda nesta semana. 
Devem ser adquiridas 100 mil doses (únicas), que custarão R$ 18 milhões. 

“Precisamos solicitar ainda na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria) o uso emergencial para a população de Cascavel, mas, se for para seguir 
o PNI (Plano Nacional de Imunização) e entregar esses imunizantes para o 
programa nacional, a compra não será realizada. Queremos as doses para 

vacinar a população de Cascavel”, ressaltou Stefanello. 
É que, no dia anterior, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse 

que estados e municípios podem comprar vacina, desde que seja doada ao 
plano nacional e dividida a todo o País. A esperança é que o novo ministro, 

Marcelo Queiroga, reveja esse posicionamento.
Também existem negociações para a compra da Sputnik V e da vacina 

da AstraZeneca.
A intenção é contar com apoio da iniciativa privada para a compra, que 

já se organiza para angariar recursos, e usar essas doses para imunizar a 
força produtiva (trabalhadores com carteira assinada), inclusive professores.

Cascavel instala Gabinete da
Crise e mantém restrições

Transporte coletivo volta na segunda
A Prefeitura de Cascavel programou o retorno da operação do transporte de passageiros 
para a próxima segunda-feira (22). “Constatamos uma queda significativa no número de 
casos [de coronavírus] e é importante mais esses dias com o transporte parado para con-
solidar essa queda. É preciso esse sacrifício momentâneo para voltarmos em segurança, 

já que o transporte coletivo é o principal vetor do vírus”, avalia o prefeito Leonaldo 
Paranhos. Ele voltou a pedir a colaboração dos patrões para que viabilizem o transporte 

para os funcionários nesses dias em que o transporte está suspenso.
O retorno deverá ser seguro e ter algumas restrições como a lotação máxima de 50% 

dos ônibus, abaixo dos 70% que são permitidos atualmente. As empresas deverão 
utilizar a frota total - 135 veículos - nos horários de pico. As empresas deverão, ain-

da, deixar carros extras nas proximidades dos terminais para acionamento imediato, 
em caso de excesso de passageiros. O sistema de transporte irá funcionar das 6h até 

o horário do toque de recolher (20h).
Segundo a Transitar, até 4 de abril continuarão suspensas as gratuidades para idosos 

e o cartão estudante até o dia 28 de março. Em todos os terminais de transbordo 
será intensificada a fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias, como dis-

tanciamento social, uso de álcool em gel e obrigatoriedade da máscara facial.
As empresas concessionárias devem continuar mantendo os mesmos critérios de 

higienização que já vinham sendo aplicados no embarque e desembarque dos 
passageiros, com transporte de apenas 50% da capacidade do veículo. Os usuários 
deverão observar as demarcações dentro dos veículos, pois todos foram demarca-
dos considerando esse limite. “É importante que todo passageiro também assuma 

o compromisso de contribuir neste momento para evitar a propagação do vírus, 
cumprindo as normas e evitando usar o transporte desnecessariamente ou em caso 

de sintomas”, alerta a gerente da Divisão de Transporte, Larissa Boeing.

THIAGO apresentou balanço 
das ações de combate à covid-19

vos leitos de UTI, todos pelo SUS. 
São 50 no Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná, 30 no Hospital de 
Retaguarda, 10 no Hospital do Cora-
ção e 2 no São Lucas. 

 A fiscalização também pro-
mete seguir intensa em cum-
primento ao Decreto Estadual 
nº 7.122/2021, que entra em 
vigor nesta quarta-feira e esten-
de as medidas restritivas em 
todo o Paraná até 1º de abril. 
A secretária de Desenvolvimen-
to Econômico, Hivonete Piccoli, 
informou que, em uma sema-
na, foram realizadas 635 abor-
dagens em estabelecimentos 
e áreas públicas. Só na noite 
de segunda-feira (15), mais 50 
locais foram vistoriados. 

O plano de ação envolve dire-
tamente 80 servidores de secre-
tarias e autarquias municipais 
e 35 funcionários públicos em 
serviços de apoio operacional. 
Entre os estabelecimentos visi-
tados foi encontrado um restau-
rante que estava sendo inaugu-
rado com mais de 100 pessoas, 
não possuía alvará para funcio-
namento e estava vendendo be-

bidas fora do horário permitido 
(das 5h às 20h). “Apesar de ter-
mos adesão de parte dos comer-
ciantes, infelizmente uma parce-
la ainda não aderiu aos pedidos 
de colaboração para conter o 
avanço do coronavírus. Precisa-
mos estudar estratégias para al-
cançar essa parte da população 
que ainda não se conscientizou 
da necessidade de cada um mu-
dar o comportamento”, comen-
tou a secretária.

O chefe de Gabinete, Thia-
go Stefanello, contou que um 
abrigo de idosos foi fechado. O 
local não oferecia os cuidados 
básicos e os sete idosos foram 
encontrados em situação pre-
cária. Eles foram resgatados e 
encaminhados aos familiares, 
que serão acionados no Minis-
tério Público por não acompa-
nharem a situação. Já os pro-
prietários do estabelecimento 
deverão responder na Justiça.

Fiscalização será mais intensa
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 Linha Expresso
A Divisão de Transportes da Transitar está 
reativando a Linha Expresso - aquela que 
circulava pela Rua Paraná e Rio Grande 
do Sul, interligando os Terminais Leste e 

Oeste. A medida é emergencial para evitar 
aglomerações na linha com maior movi-
mentação de passageiros e faz parte do 

plano de retomada com maior segurança 
sanitária para os passageiros. A Linha Ex-
presso terá ônibus circulando pelas Ruas 
Paraná e Rio Grande do Sul/Erechim. Os 
passageiros embarcarão nos terminais e 

poderão embarcar/desembarcar em uma 
das três paradas em cada sentido.

No sentido Leste-Oeste, as paradas na 
Rua Paraná serão nas proximidades do Su-
permercado Muffato (esquina com a Rua 
Riachuelo), próximo à Biblioteca Pública 
(Travessa Padre Champagnat) e perto da 

Agência do Trabalhador.
No sentido Oeste/Leste as paradas na 
Rua Rio Grande do Sul serão na Praça 
Wilson Joffre e no Colégio Auxiliadora. 

Haverá ainda uma parada na Rua Erechim, 
próximo ao Departamento de Trânsito, 

onde já funciona um abrigo utilizado pelo 
transporte metropolitano. 

Com o recrudescimento da 
pandemia do novo coronavírus, 
Cascavel instalou oficialmente 
ontem o Gabinete da Crise, que 
será comandado por Thiago Ste-
fanello, ex-secretário de Saúde 
e agora chefe de Gabinete do 
prefeito Leonaldo Paranhos. Na 
manhã de ontem, em reunião a 
portas fechadas, Thiago reuniu 
representantes da saúde do Mu-
nicípio para discutir o cenário e 
as ações a serem adotadas.

Após o encontro, Thiago expli-
cou que as ações de combate à 
covid-19 terão sequência com a 
manutenção de algumas restri-
ções estabelecidas na semana 
passada, como o fechamento dos 
parques, do zoológico, do Lago 
Municipal e a suspensão do servi-
ço de transporte público. 

Segundo Stefanello, a suspen-
são do transporte coletivo deve per-
manecer por pelo menos mais uma 
semana. Números apontam uma re-
dução dos casos ativos desde que o 
transporte foi suspenso. Casos ati-
vos são aqueles em que a pessoa 
foi infectada e ainda está no período 
em que pode transmitir a doença. 

Números mostram que no dia 
2 de março, quando o transporte 
deixou de circular, havia na cidade 
1.014 casos ativos. Ontem (16), 
eram 654. O número de testes po-
sitivos caiu de 100 para 20 diários. 
“Isso tudo só nos vai dar reflexo hos-
pitalar só daqui a 15 ou 20 dias”, 
explica Stefanello, sobre a importân-
cia de manter as medidas.

Por conta disso, a prefeitu-
ra mantém o toque de recolher 
das 20h às 5h, seguindo decre-
to estadual, as aulas na rede 

municipal suspensas e seguem 
proibidos as festas e os eventos. 
A fiscalização realizada ao longo 
dos últimos dias apontou que a 
maioria dos comerciantes está 
preocupada com o atual momento 
e cumprindo as regras. O proble-
ma, segundo Stefanello, está nas 
festas que aglomeram pessoas 
como aniversários, casamentos e 
outros eventos. “Falta muita cons-
cientização”, lamenta.

QUATRO FRENTES
O Município de Cascavel vem 

trabalhando o enfrentamento à 
covid-19 em quatro pontos: es-
truturação, fiscalização, vacina 
e legislação. 

Na questão de estruturação, Ste-
fanello lembra que em fevereiro do 
ano passado Cascavel possuía 99 
leitos de UTI adulto - 53 no sistema 
SUS e 46 leitos privados. Ao longo 
de um ano, Cascavel ganhou 92 no-

Compra de vacinas avança
Segundo Thiago Stefanello, o laboratório da Sinovac e a Câmara do Comércio da 
China aprovaram o processo de compra e importação da vacina pelo Município 

e o contrato de venda deve ser encaminhado ainda nesta semana. 
Devem ser adquiridas 100 mil doses (únicas), que custarão R$ 18 milhões. 

“Precisamos solicitar ainda na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria) o uso emergencial para a população de Cascavel, mas, se for para seguir 
o PNI (Plano Nacional de Imunização) e entregar esses imunizantes para o 
programa nacional, a compra não será realizada. Queremos as doses para 

vacinar a população de Cascavel”, ressaltou Stefanello. 
É que, no dia anterior, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse 

que estados e municípios podem comprar vacina, desde que seja doada ao 
plano nacional e dividida a todo o País. A esperança é que o novo ministro, 

Marcelo Queiroga, reveja esse posicionamento.
Também existem negociações para a compra da Sputnik V e da vacina 

da AstraZeneca.
A intenção é contar com apoio da iniciativa privada para a compra, que 

já se organiza para angariar recursos, e usar essas doses para imunizar a 
força produtiva (trabalhadores com carteira assinada), inclusive professores.

Cascavel instala Gabinete da
Crise e mantém restrições

Transporte coletivo volta na segunda
A Prefeitura de Cascavel programou o retorno da operação do transporte de passageiros 
para a próxima segunda-feira (22). “Constatamos uma queda significativa no número de 
casos [de coronavírus] e é importante mais esses dias com o transporte parado para con-
solidar essa queda. É preciso esse sacrifício momentâneo para voltarmos em segurança, 

já que o transporte coletivo é o principal vetor do vírus”, avalia o prefeito Leonaldo 
Paranhos. Ele voltou a pedir a colaboração dos patrões para que viabilizem o transporte 

para os funcionários nesses dias em que o transporte está suspenso.
O retorno deverá ser seguro e ter algumas restrições como a lotação máxima de 50% 

dos ônibus, abaixo dos 70% que são permitidos atualmente. As empresas deverão 
utilizar a frota total - 135 veículos - nos horários de pico. As empresas deverão, ain-

da, deixar carros extras nas proximidades dos terminais para acionamento imediato, 
em caso de excesso de passageiros. O sistema de transporte irá funcionar das 6h até 

o horário do toque de recolher (20h).
Segundo a Transitar, até 4 de abril continuarão suspensas as gratuidades para idosos 

e o cartão estudante até o dia 28 de março. Em todos os terminais de transbordo 
será intensificada a fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias, como dis-

tanciamento social, uso de álcool em gel e obrigatoriedade da máscara facial.
As empresas concessionárias devem continuar mantendo os mesmos critérios de 

higienização que já vinham sendo aplicados no embarque e desembarque dos 
passageiros, com transporte de apenas 50% da capacidade do veículo. Os usuários 
deverão observar as demarcações dentro dos veículos, pois todos foram demarca-
dos considerando esse limite. “É importante que todo passageiro também assuma 

o compromisso de contribuir neste momento para evitar a propagação do vírus, 
cumprindo as normas e evitando usar o transporte desnecessariamente ou em caso 

de sintomas”, alerta a gerente da Divisão de Transporte, Larissa Boeing.

THIAGO apresentou balanço 
das ações de combate à covid-19

vos leitos de UTI, todos pelo SUS. 
São 50 no Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná, 30 no Hospital de 
Retaguarda, 10 no Hospital do Cora-
ção e 2 no São Lucas. 

 A fiscalização também pro-
mete seguir intensa em cum-
primento ao Decreto Estadual 
nº 7.122/2021, que entra em 
vigor nesta quarta-feira e esten-
de as medidas restritivas em 
todo o Paraná até 1º de abril. 
A secretária de Desenvolvimen-
to Econômico, Hivonete Piccoli, 
informou que, em uma sema-
na, foram realizadas 635 abor-
dagens em estabelecimentos 
e áreas públicas. Só na noite 
de segunda-feira (15), mais 50 
locais foram vistoriados. 

O plano de ação envolve dire-
tamente 80 servidores de secre-
tarias e autarquias municipais 
e 35 funcionários públicos em 
serviços de apoio operacional. 
Entre os estabelecimentos visi-
tados foi encontrado um restau-
rante que estava sendo inaugu-
rado com mais de 100 pessoas, 
não possuía alvará para funcio-
namento e estava vendendo be-

bidas fora do horário permitido 
(das 5h às 20h). “Apesar de ter-
mos adesão de parte dos comer-
ciantes, infelizmente uma parce-
la ainda não aderiu aos pedidos 
de colaboração para conter o 
avanço do coronavírus. Precisa-
mos estudar estratégias para al-
cançar essa parte da população 
que ainda não se conscientizou 
da necessidade de cada um mu-
dar o comportamento”, comen-
tou a secretária.

O chefe de Gabinete, Thia-
go Stefanello, contou que um 
abrigo de idosos foi fechado. O 
local não oferecia os cuidados 
básicos e os sete idosos foram 
encontrados em situação pre-
cária. Eles foram resgatados e 
encaminhados aos familiares, 
que serão acionados no Minis-
tério Público por não acompa-
nharem a situação. Já os pro-
prietários do estabelecimento 
deverão responder na Justiça.

Fiscalização será mais intensa
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Entra em operação novo 
reservatório de Cascavel

 A Sanepar colocou em opera-
ção o mais novo reservatório de 
água de Cascavel, com capacidade 
de 2 milhões de litros de água. 

Instalado na Avenida das Pombas, 
esquina com a Rua Bem-te-vi, o reser-
vatório beneficia diretamente morado-
res do Bairro Floresta e do Residencial 
Florais do Paraná, e amplia em 200% 
a capacidade de armazenamento da 
água da região norte da cidade.

O crescimento acelerado dessa 
região demandou maior empenho da 
Sanepar para agilizar a implantação 
do equipamento, que irá garantir 
água durante manutenções emer-
genciais ou programadas no sis-
tema. Os investimentos somam R$ 
2 milhões incluindo o reservatório 
de aço inox, tubulações que fazem 
o transporte da água e a automação 
da unidade, que passou a ser moni-
torada pelo centro de controle opera-
cional, na estação de tratamento de 
água do Parque São Paulo.

“Os investimentos em Cascavel 
não param porque a Sanepar tem 
o compromisso de manter o abas-
tecimento para 100% da população 
da área urbana. São mais de R$ 72 

milhões investidos na nova captação 
e na ampliação do tratamento de água 
na cidade”, disse o diretor-presidente 
da Companhia, Claudio Stabile.

Com essa nova unidade, Cascavel 

tem 24 centros de reservação, que 
juntos armazenam 35 milhões de 
litros de água. E a Sanepar está lici-
tando outro reservatório para aten-
der a região Oeste da cidade.
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 O número de óbitos durante 
a pandemia de covid-19 mudou a 
realidade dos cemitérios de Casca-
vel. Para se ter uma ideia, a média 
de sepultamentos era de oito por 
dia. Em março, esse número mais 
que dobrou e levou à suspensão 
dos velórios devido à quantidade 
de corpos que chegam todos os 
dias à Acesc (Administração de 
Cemitérios e Serviços Funerários 
de Cascavel). Até ontem, já tinham 
sido confirmadas 123 mortes por 
covid-19 em março, em Cascavel, 
uma média de 7,6 por dia.

De acordo com o superinten-
dente da Acesc, Beto Guilherme, 
a capacidade dos cemitérios não 
preocupa, mas ele revela que 
existe um estudo para implan-
tar um novo cemitério na cidade. 
“Estamos atrás de uma área, mas 
não é fácil de arranjar, já que exis-
tem exigências ambientais”. 

Segundo ele, a população quer 
um novo cemitério e mais cape-
las mortuárias, mas ninguém os 
quer perto de casa, e isso dificulta 
encontrar uma área viável. 

Os cemitérios seguem uma lei 
aprovada pelo Conama (Conselho 
Nacional do Meio Ambiente), que 

Cascavel estuda local para 
implantar novo cemitério

n Reportagem: Silmara Santos
   Foto: Silmara Santos

padroniza os procedimentos de licen-
ciamento ambiental em todo o Brasil. 

De acordo com a Lei 6.938, de 
31 de agosto de 1981, para que 
um cemitério seja implantado são 
necessárias várias exigências, 
entre elas, o licenciamento ambien-
tal e, o projeto deve conter plantas, 
memoriais e documentos assina-
dos por um profissional habilitado 
e projeto executivo contemplando 
as medidas de mitigação e de con-
trole ambiental. 

Em Cascavel, existem quatro 
locais municipais para sepulta-
mento: o Cemitério Central, o São 
Luiz - que fica no São Cristóvão -, 
o Jardim da Saudade e o Cristo 
Redentor, ambos no Bairro Gua-
rujá. “Como são cemitérios anti-
gos, as famílias já têm seus jazi-
gos há muito tempo e, por isso, 
existem locais para sepultamento 
dessas famílias”, explica Beto. 

O Cemitério Cristo Redentor é a 
última área disponível para sepulta-
mento e tem mais de 2 mil jazigos 
para comercialização.

Sobre o projeto do novo cemi-
tério, a reportagem questionou a 
Secretaria de Planejamento, mas 
não houve resposta.  

NO CEMITÉRIO Central, as gavetas estão 
tomando o lugar dos túmulos

 Sem aglomerações 
Com o aumento de mortos por 

covid-19 foram tomadas algumas 
medidas para minimizar as aglo-
merações. Uma delas foi a sus-

pensão dos velórios de mortos em 
decorrência do novo coronavírus. 
“Nós tivemos uma conversa com a 
Vigilância Sanitária e fizemos uma 

normativa na qual a despedida 
de mortos por covid-19 será feita 

somente no cemitério, sem velório. 
Também pensamos que, em casos 

de 20 ou 30 sepultamentos por dia, 
nós não daríamos conta, mas, com 
essa medida em vigor, já melhorou 

a demanda e os servidores têm 
condições de atender todos os 

sepultamentos”. 
As famílias que precisam levar os 

entes para sepultamento com cor-
tejo para cemitérios mais afastados 
contam com serviço prestado pela 

Acesc, que ano passado abriu regis-
tro de preço pelo qual são contrata-

dos serviços funerários.

Despedida sem velório
Segundo Beto Guilherme, a despedida se tornou ainda mais 

difícil para as famílias que perdem um familiar para a covid-19. 
“Ficamos emocionados em ver a situação de alguns familiares, que 
não têm como se despedir... Infelizmente, a forma que se prepara o 
corpo em caso de covid-19 é com um invólucro e o enterro é feito em 

urna lacrada, não tem despedida, somente no cemitério”.
Diante do triste cenário, ele deixa um conselho: “A gente tem que 

guardar na lembrança os melhores momentos que passamos com 
nossos familiares, pois, infelizmente, naquele momento não podemos 

ver mais, dar um abraço nem se despedir... É muito triste”.
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  A Sanepar informa que prorro-
gou até 17 de junho o prazo para 
pagamento das contas da Tarifa 
Social. Neste mês de março, está 
completando um ano de adia-
mento do pagamento das contas 
pelas famílias inscritas na Tarifa 
Social devido à pandemia do coro-
navírus. A medida vem sendo reno-
vada a cada 90 dias.

Em todo o Estado, a Sanepar 
beneficia 184 mil famílias com esse 
programa. Aquelas inscritas na Tarifa 

Social pagam R$ 16,35 para água 
(até 5 metros cúbicos) e esgoto.

A medida faz parte das ações 
do governo do Estado para colabo-
rar com a população paranaense 
nesse momento de dificuldade.

Outra ação concreta foi a 
sanção da lei que diz que o for-
necimento de luz, água e gás 
não pode ser interrompido no 
Paraná enquanto durar a pande-
mia de coronavírus. A lei número 
20.187/2020, assinada por todos 

os deputados estaduais, entrou 
em vigor em abril do ano passado.

Estão enquadrados no benefício 
famílias com renda de até três salá-
rios mínimos (R$ 3.300) ou até meio 
salário mínimo por pessoa (R$ 550); 
pessoas com mais de 60 anos; com 
coronavírus, doenças graves ou infec-
tocontagiosas; com deficiência; tra-
balhadores informais; comercian-
tes enquadrados como micros 
e pequenas empresas, além de 
microempreendedores individuais.  

 As ações coordenadas do 
Município, em parceria com outros 
órgãos e entidades, fizeram com 
que Cascavel sentisse menos o 
efeito da crise gerada pela covid-
19, principalmente na questão do 
emprego. Essas ações se refletem 
em números, como os divulgados 

Cascavel inicia 2021 com saldo 
positivo na geração de emprego

nessa terça-feira (16) pelo Caged 
(Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados), órgão vinculado 
ao Ministério da Economia.

De acordo com os dados, Casca-
vel gerou 1.289 postos de trabalho 
com carteira assinada em janeiro. 

Entre as dez maiores cidades do 

Melhor janeiro
O Paraná abriu 2021 com 
saldo positivo de 24.342 
postos de trabalho com 

carteira assinada. É o quinto 
melhor resultado do País 

em janeiro e significa uma 
expansão de 33,8% em rela-
ção ao mesmo mês do ano 
passado, período pré-crise 

sanitária, quando foram 
criados 18.201 empregos. 
O Brasil apresentou saldo 
positivo de 260.353 vagas, 
o melhor janeiro da série 

histórica do Caged, iniciada 
em 1992. Ou seja, o Paraná 
foi responsável por quase 

10% do total de postos for-
mais em janeiro. Apenas São 
Paulo (75.203), Santa Cata-

rina (32.077), Rio Grande do 
Sul (27.168) e Minas Gerais 
(25.617) obtiveram desem-
penho melhor no primeiro 

mês do ano.

Paraná, Cascavel só ficou atrás de Lon-
drina, que gerou 44 empregos a mais, 
e Curitiba, que teve saldo positivo de 
5.624 novos postos de trabalho.

No total, Cascavel abriu 5.566 
vagas em janeiro e fechou 4.277, 
o que resultou no saldo positivo de 
1.289 novos empregos formais.

Sanepar prorroga débitos da Tarifa Social até 7 de junho
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 O Show Pecuário 2021, sétima 
edição do evento, será novamente 
on-line. Devido às restrições e 
ao agravamento da pandemia da 
covid-19, o comitê organizador do 
evento decidiu por realizá-lo total-
mente digital, assim como foi a edi-
ção de 2020. A data já está mar-
cada: 3 a 6 de agosto. O evento é 
organizado pelo Sindicato Rural de 
Cascavel e pela Sociedade Rural do 
Oeste do Paraná.

O Show Pecuário foi criado em 
2015 com o objetivo de ser um 
grande disseminador de tecnolo-
gia, informação e de novos negó-
cios aos criadores de animais da 
região oeste do Paraná. 

Além da feira dos expositores 
da indústria, do comércio e da 
prestação de serviços, o evento 
sempre buscou reunir bovinos de 
leite e cor te, ovinos e equinos, 
promover leilões, julgamentos e 
balcão permanente de negócios. 
Palestras, workshops e reuniões 
também sempre fazem parte da 
programação da feira. 

Com a pandemia, a edição 
migrou para o formato on-line em 
2020, que foi um sucesso. “Trou-
xemos palestrantes de qualidade e 
tivemos muitas visualizações. Foi 

Show Pecuário 2021 será on-line

PROGRAMAÇÃO deve ser divulgada em maio

A
R

Q
U

IV
O

uma experiência nova para todos 
nós, mas que também surtiu um 
bom resultado. O que importa para 
nós é transmitir informações e 
apresentar novas tecnologias, e no 
on-line isso também é possível”, 
comentou Paulo Orso, presidente 
do Sindicato Rural de Cascavel.

Com relação à programação, 
Orso afirmou que ainda está sendo 
definida. “Estamos estudando os 
temas e os palestrantes. Como 

houve um atraso no nosso pla-
nejamento, porque pensávamos 
que poderíamos fazer o evento 
presencial, tivemos que mudar 
tudo. Mas acredito que no mês 
de abril definimos tudo e em maio 
começaremos a divulgar”. 

Sugestões de temas das 
palestras podem ser enviados 
para o email comercial@sindi-
catorural.com e por WhatsApp, 
(45) 99924-0848. 
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O Conselho Municipal de Políti-
cas Culturais de Cascavel realiza 
um manifesto para a contratação 
imediata de profissionais para dar 
aulas de teatro em Cascavel. O 
documento é assinado pela pre-
sidente do Conselho Municipal de 
Políticas Públicas, Antonia Marlene 
Vilaca, e o objetivo é solicitar à 
Seed (Secretaria de Educação do 
Paraná) e ao NRE (Núcleo Regional 
de Educação de Cascavel) a con-
tratação de professores e profes-
soras para assumir as disciplinas 
que ainda estão vagas no Curso Téc-
nico em Teatro do Colégio 
Eleodoro Ébano Pereira e 
evitar o fechamento defini-
tivo.  “Temos apenas dois 
professores lotados em 
três disciplinas do curso 
e apenas uma professora 
do processo de PSS reali-
zado pela Seed em janeiro 
de 2021. As aulas já inicia-
ram no dia 1º de março e 
até agora os alunos não têm aulas de 
todas as disciplinas”, diz o texto.

Neste ano a turma abriu com 
37 inscritos matriculados, mais 

Conselho Municipal faz manifesto pelo 
Curso Técnico em Teatro em Cascavel

Texto pede 
contratação 
imediata de 
professores 
para que as 
atividades 
não sejam 
encerradas

uma fila de espera de 
30 pessoas, inclusive de 
outros estados. O curso é 
oferecido desde 2010 e foi 
retomado em 2019, for-
mando na última turma 16 
alunos que tiveram aula 
de maneira remota devido 
à pandemia. Ao todo, já 
formou também em torno 

de 50 técnicos em teatro para a 
cidade de Cascavel, que atuam 
hoje em escolas, aparelhos cul-
turais da cidade e produções 

independentes. As atividades 
atendem também a rede de pro-
fessores de Artes do Estado e do 
ensino fundamental do Município 
que queiram aprofundar conheci-
mentos na área teatral.

Segundo o document, o Núcleo 
Regional de Educação alega a 
demora no processo para um novo 
edital e afirma que seria melhor 
adiar a turma para início na metade 
do ano. Uma reunião virtual está 
marcada para esta semana para 
tratar do assunto.  

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Meio Ambiente 
de Cascavel recebeu ontem da Itaipu 
Binacional o kit de apoio que vai ser 
utilizado a partir de 22 de março, Dia 
Mundial da Água, durante ações para 
incentivar o cascavelense a fazer a 
separação correta dos resíduos.

A data será lembrada com ini-
ciativas de conscientização e edu-
cação durante os próximos dias. 
O Município recebeu o kit básico 
que contêm equipamento de som 
para instalação nos caminhões da 
coleta seletiva.

A campanha vai for talecer o 
trabalho das cooperativas em 

Cascavel e, mesmo com a pande-
mia, garantir a programação em 
comemoração à data.

Sete caminhões e 23 coletores 
recolhem os sacos com o material 
separado por moradores de Cascavel.

A coleta seletiva é feita de 
segunda a sexta feira das 8h às 17h 
e aos sábados das 8h às 12h. E são 
realizadas conforme setores.

O material que é separado em 
casa pelos cascavelenses vai parar 
nos ecopontos, e destinados à cap-
tação de renda dos coletores.

Além de exercitar a cidadania, 
o ato de separar lixo ajuda outras 

pessoas a sobreviver. Além do âmbito 
ambiental o descarte irregular é um 
grande prejuízo socioeconômico.

Ailton Martins Lima, diretor da 
Secretaria de Meio Ambiente incen-
tiva famílias aproveitarem o tempo 
em casa e estimular a separação do 
lixo em casa com as crianças, criando 
o hábito saudável e divertido para 
passar o tempo. 

“A nova postura tem poder trans-
formador na educação ambiental das 
futuras gerações”.

Informações sobre a coleta 
seletiva em Cascavel no telefone 
(45) 3902-1392

Campanha vai incentivar separação de lixo
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
A sorte está do seu lado para remover uma preo-
cupação que você tem desde o mês passado. O 
ritmo atual o está levando a fazer coisas demais. 

Aquário 21/01 a 19/02
O amor lhe trará esperança e satisfação banindo 
as suas dúvidas. O futuro também será melhor 
que o presente.

Peixes 20/02 a 20/03
Você vai precisar da honestidade das pessoas 
próximas. Suas emoções irão guiá-lo na direção 
certa. Você terá algumas surpresas.

Suas finanças estão pedindo toda a sua atenção, 
tente melhorar. Você corre perigo de começar 
muitas coisas ao mesmo tempo.

Leão 22/07 a 22/08
A realidade aborrece você, mas não faça nada 
imprudente apenas para escapar. Pense antes 
de agir para não se arrepender das ações.

Virgem 23/08 a 22/09
Você vai precisar da honestidade das pessoas 
próximas. Suas emoções irão guiá-lo na direção 
certa. O par pode surpreender.

Você precisa desacelar o ritmo, caso contrário 
pode se sentir esgotado. No amor tente abordar 
as discussões a partir de um novo ângulo.

Se concentre em questões práticas. Você real-
mente precisa ter algum tempo para si mesmo. 
O relacionamento está esgotando suas energias.

Seu otimismo aumentou e sua criatividade está 
em alta. Seu humor vai contagiar as pessoas ao 
seu redor nesta quarta-feira. 

Câncer 21/06 a 21/07
Trabalhar sozinho será satisfatório. Uma notícia 
inesperada irá colocá-lo em um humor radiante 
e você será mais conciliador. No amor, calmaria.

Seu instinto será fazer observações cínicas. 
Você estará mais receptivo à atenção que as 
pessoas prestam em você. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai encontrar um apoio considerável em um 
membro do seu grupo social. Seja confiante, sua 
bondade lhe trará sorte.

Solução

BANCO 12

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

EIFC
SANTACEIA
CAAHINO
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4/band — caos. 5/cioso. 6/chassi. 9/santa ceia.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
17 
00 
00 
06

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Faleceu na tarde de ontem, em 
Cascavel, o cabo Roberto Pereira, 
de 57 anos, por complicações da 
covid-19. Rober to estava inter-
nado na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) desde 1º de março. A 
morte comoveu policiais militares 
de toda a região.

“Nos seus 29 anos na Polícia 
Militar, deixou um legado de bra-
vura, respeito, conhecimento, com-
prometimento, companheirismo e 
lealdade. Era conhecido entre os 
militares e pela comunidade cas-
cavelense como pessoa alegre, 
de riso far to, de bom coração e 
disseminador dos ensinamentos 

de Cristo. Mostrou-se sempre um 
homem honrado e um miliciano 
idôneo, que somou esforços dia e 
noite com o propósito de fortalecer 
e abrilhantar a corporação por meio 
de seu alto grau de profissionalismo 
e sua dedicação no cumprimento de 
suas atribuições”, disse, em nota, a 
Polícia Militar do Paraná.

Conhecido como Carioca, desen-
volveu sua carreira no 6º BPM 
(Batalhão de Polícia Militar) e a 
encerrou na Agência Regional de 
Inteligência do 5º CRPM. 

A esposa de Roberto, Ana, tam-
bém contraiu a infecção e se recu-
pera. Os dois têm dois filhos. 

Policial militar morre por 
complicações da covid-19

ARQUIVO PESSOAL

ROBERTO atuou durante 29 anos na Polícia Militar

 Quatro homens encapuzados e arma-
dos renderam uma família e vasculharam 
a casa dela no Loteamento Nova York Jar-
dim, na Região do Lago, em Cascavel, na 
noite de segunda-feira (15). 

Os bandidos fugiram levando joias e 
diversos pertences da família. Apesar da 
agressividade dos assaltantes, ninguém 
ficou ferido. 

Os quatro fugiram em um veículo Ford 
Ka de cor branca e em um sedã de cor 
prata. A Polícia Militar realizou patrulha-
mento durante toda a madrugada, mas 
nenhum suspeito foi encontrado.

O tenente Kaíque Rocha, da Polícia 
Militar, disse à imprensa que, nesse tipo 
de crime, os assaltantes costumam saber 

da rotina da família e têm noção do que 
vão encontrar nas residências. “Tudo 
indica que eles já sabiam o que queriam 
na residência”, ressaltou. 

Para evitar esse tipo de assalto, o 
tenente orienta aos moradores que 
observem se há veículos suspeitos nos 
arredores da residência, principalmente 
quando vão sair ou entrar em casa, além 
de manter cuidados como evitar deixar a 
porta de acesso à residência aberta entre 
outros cuidados.

A partir de agora, as investigações 
ficam a cargo da Polícia Civil. Qual-
quer denúncia sobre o crime pode ser 
repassada de forma anônima pelos 
telefones 190 e 197.

Família vive noite de terror 
refém de quatro assaltantes

l Furtou carne 
A Polícia Militar foi acionada até um 
supermercado do Bairro Neva, em Cas-
cavel, na tarde de ontem. No local, os 
seguranças detiveram um homem que 
tentava furtar peças de carne.
O homem foi encaminhado à 15ª SDP 
(Subdivisão Policial). 

l Condenado a 60 anos 
Um homem de 64 anos foi detido 
segunda-feira (15) em uma ação do 
19º BPM (Batalhão da Polícia Militar) 
de Toledo. Ele foi condenado a mais 
de 60 anos de prisão pela participa-
ção em crimes de homicídio, furto 
e roubo e estava com documentos 
falsos quando foi abordado no Jardim 
Padovani, em Cascavel. O homem já 
cumpriu 15 anos da pena e era procu-
rado desde o início do ano.  Morreu na manhã de ontem Patrick 

Barcelos Estevão, de 33 anos. Ele foi baleado 
na noite da última sexta-feira (12) na Rua 
Amaná, no Bairro Santa Cruz, zona oeste 
de Cascavel, e estava internado no HUOP 
(Hospital Universitário do Oeste do Paraná). 

Patrick foi atingido com pelo menos 
seis tiros de um revólver calibre 38 após 

uma discussão com dois homens.
A mãe dele ouviu os disparos e correu 

até o local e viu a dupla fugindo. A Delega-
cia de Homicídios investiga o caso. 

Denúncias sobre os possíveis autores do 
crime podem ser repassadas de forma anô-
nima pelos telefones 190 (Polícia Militar), 
197 (Polícia Civil) e 153 (Guarda Municipal).  

Baleado no Santa Cruz morre no HU
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 Ainda sem jogar em casa nesta 
temporada, tendo inclusive man-
dado jogo em Toledo pelo Para-
naense, contra o Paraná, o Fute-
bol Clube Cascavel vai estrear 
no Estádio Olímpico pela Copa 
do Brasil, contra o Figueirense, 
nesta quinta-feira (18).

A solicitação feita pela diretoria 
da Serpente Aurinegra havia sido 
encaminhada para a Secretaria de 
Saúde de Cascavel e analisada 
pelo Comitê de Crise, que conce-
deram a autorização.

FC Cascavel x Figueirense 
será no Estádio Olímpico

O time comandado pelo técnico 
Tcheco recebe a equipe catari-
nense às 18h de quinta. O jogo é 
válido pela Chave 16 da Copa do 
Brasil e precisa seguir os protoco-
los de segurança sanitária esta-
belecidos pela CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol). 

O Figueirense tem a vantagem 
de jogar pelo empate. O FC Cas-
cavel precisa vencer para garantir 
presença na próxima fase da com-
petição. Além da vaga, quem avan-
çar, embolsa mais de R$ 675 mil. 

  ASSESSORIA 

SERPENTE Aurinegra vai, finalmente, atuar em casa

    1ª RODADA
 Cianorte  1x0  Athletico
 Operário  1x1  Azuriz
 Londrina  1x1  Maringá 
 Toledo  0x1  Rio Branco
 FC Cascavel  1x0  Paraná

          2ª RODADA
 Azuriz  0x1  FC Cascavel

    3ª RODADA
    QUARTA 

16h Londrina  x  Azuriz
    QUINTA

16h Cianorte  x  Cascavel CR

        4ª RODADA
       QUARTA

16h Toledo  x  Paraná

PARANAENSE

 Nesta quarta-feira (17), a partir das 
16h, no Estádio 14 de Dezembro, o Toledo 
joga contra o Paraná Clube. A partida é 
válida pela quarta rodada do Campeonato 
Paranaense de Futebol. 

Esta será a segunda partida do Porco 
no Estadual. No primeiro jogo, o time do 
oeste foi derrotado pelo Rio Branco, em 
casa, por 1 a 0. O time paranista também 
estreou perdendo para o FC Cascavel por 
1 a 0, em jogo realizado em Toledo no 
último fim de semana. 

O líder do Estadual é o FCC, com seis 
pontos. O Paraná divide a lanterna da tabela 
de classificação com o Athletico e o Toledo.

O outro jogo pelo Estadual nesta 
quarta é entre Londrina e Azuriz. Os times 
se enfrentam no Estádio dos Pássaros, em 
Arapongas, às 16h. Os times garantiram 
um ponto cada na competição. O Tubarão 

Toledo encara o Paraná pelo Paranaense
estreou com empate por 1 a 1 com o 
Maringá e está na quarta posição. O Azuriz 
é o sétimo colocado na tabela, com empate 
por 1 a 1 com o Operário por 1 a 1 e a der-
rota para o FCC por 1 a 0. 

Cascavel CR estreia 
no Estadual 

O Cascavel Clube Recreativo vai final-
mente estrear no Estadual. Após ter os 

primeiros jogos na competição adia-
dos, a Federação Paranaense de Fute-
bol confirmou o primeiro confronto da 
equipe comandada pelo técnico Alex 
Alves na disputa. A partida será nesta 
quinta-feira (18), às 16h, no Estádio 

Albino Turbay, contra o Cianorte.

Próximos jogos
Com a tabela bagunçada devido aos cancela-
mentos ocorridos devido às restrições para 
conter o avanço da pandemia do novo coro-
navírus, os próximos jogos pelo Paranaense 
estão agendados para 31 de março, todos 
válidos pela sétima rodada: Rio Branco x 

Cascavel CR; Operário x Londrina; Cianorte x 
Paraná; Athletico x Coritiba; Toledo x Azuriz; 
Maringá x FC Cascavel. Ainda não há defini-

ção sobre os jogos atrasados. 

Série Ouro de 
Futsal deve começar 

nesta sexta 
A Federação Paranaense de 

Futsal divulgou a tabela com os 
confrontos válidos pela primeira 
rodada da competição marcada 
para esta sexta-feira (19), com 
todas as partidas marcadas 

para as 18h.
De acordo com a entidade, 

o Cascavel enfrenta o Coronel 
Futsal no Ginásio da Neva.
Marechal e Siqueira Campos 

jogam no Ginásio Ney Braga. 
No sudoeste do Estado, em 
Francisco Beltrão, no Ginásio 
Arrudão, o Marreco encara o 

Palmas. O Dois Vizinhos recebe 
o Pato Futsal no Ginásio Teo-

dorico Guimarães.  Em Chopin-
zinho, no Ginásio Dionisto de 
Bona, a Acel recebe Ampére 

Futsal. Apesar de ter agendado 
os jogos, a FPFS informou que 

ainda aguarda autorização 
oficial de cada município para 
então homologar a realização 

das partidas.
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O agravamento da pandemia Bra-
sil afora já ameaça os estaduais, a 
exemplo do que aconteceu ano pas-
sado, quando todas as competições 
foram paralisadas em março e só 
começaram a voltar em agosto.

Em São Paulo, a FPF (Federa-
ção Paulista de Futebol) promete 
não desistir da briga para manter 
o Campeonato Paulista na ativa 
pelas próximas semanas. Após o 
governo estadual e o Ministério 
Público terem vetado a realização 
de jogos no Estado até o dia 30 
de março para evitar o aumento 
de casos de covid-19, a entidade 
reuniu os clubes nessa terça-feira 
para tomar uma decisão. O objetivo 
agora é acionar a CBF para conse-
guir outro estado para realizar as 
par tidas. Caso não dê cer to, o 
plano é acionar a Justiça.

Os 16 clubes par ticipantes 
do Estadual, representantes dos 
sindicatos dos árbitros e dos téc-
nicos e mais dirigentes da FPF 
fizeram uma reunião vir tual. O 
encontro durou quase duas horas 
e terminou a com a decisão unâ-
nime de que o Campeonato Pau-
lista não poderá parar. Em nota 
oficial, a FPF disse que vai buscar 
uma maneira de levar a disputa 
dos jogos para fora de São Paulo.

“A FPF está trabalhando em 
conjunto com a CBF, com outras 
Federações e autoridades locais 
para agendar as partidas em outros 
Estados”, disse o texto. 

A primeira tentativa desse 
plano, porém, deu er rado. O 
jogo entre São Bento e Palmei-
ras seria em Belo Horizonte 
nesta quar ta. A par tida acabou 

suspensa após o governo de 
Minas Gerais barrar a realização.

O argumento da FPF e dos 
clubes em manter o Estadual se 
respalda na realização de testes 
contínuos e na adoção de proto-
colos de segurança. 

MINEIRO PARA?
O Campeonato Mineiro terá a 

quinta rodada realizada entre a pró-
xima quinta-feira e o domingo. Nessa 
terça-feira, em reunião entre repre-
sentantes do governo estadual e da 
FMF (Federação Mineira de Futebol) 
ficou definido que um novo encon-
tro, na segunda, definirá se o torneio 
poderá ter sequência. A indicação 
neste momento é de que todos os 
eventos esportivos não aconteçam a 
partir da próxima segunda, por um 
período de duas semanas.

Pandemia ameaça estaduais

JOGOS
       COPA DO BRASIL

19h15 Sergipe  0x0  Cuiabá
21h30  Murici  x  Juventude

      LIBERTADORES
19h15  Bolivar  5x0  Montevideo Wanderers
19h15 Deportivo Lara  1x1  Santos
21h30   Indep. del Valle  x  Union Española
21h30   Ayacucho  x  Grêmio

Manchester e Real Madrid avançam na Liga dos Campeões
 Com gols marcados em menos 

de 20 minutos, o Manchester City se 
classificou com facilidade às quar-
tas de final da Liga dos Campeões 
da Europa. Nessa terça-feira, fez 2 
a 0 no Borussia Mönchengladbach, 
na Arena Puskàs, em Budapeste, no 
jogo de volta das oitavas de final.

Com as restrições de circulação 
entre Inglaterra e Alemanha em fun-
ção da pandemia do coronavírus, os 
confrontos da série foram realizados 
na Hungria. E o Manchester City 
ganhou ambos pelo mesmo placar, 
sendo que o brasileiro Gabriel Jesus 
havia marcado um dos gols dos 2 a 
0 do jogo de ida. E ao repetir o resul-
tado nessa terça-feira, o Manchester 
City chegou aos 101 gols marcados 
em 45 jogos oficiais na temporada 
2020/2021.

REAL MADRID 
Com boa atuação de Vinicius 

Junior, o Real Madrid venceu nova-
mente a Atalanta e se garantiu 
com tranquilidade nas quar tas 
de final da Liga dos Campeões. 

Jogando no estádio Alfredo Di Ste-
fano, o time espanhol bateu o ita-
liano por 3 a 1, nessa terça-feira. 
Na ida, vencera por 1 a 0.

O atacante brasileiro não balançou 
as redes, mas foi essencial ao ataque 
madrilenho, com lindas jogadas indivi-
duais. Em uma delas, sofreu o pênalti 
que resultou no segundo gol da par-
tida. Éder Militão e Rodrygo entraram 
no segundo tempo, este justamente 
no lugar de Vinicius, e Casemiro 
cumpriu suspensão.

Agora, os times aguardam o sor-
teio que vai definir os confrontos das 
quartas de final e o chaveamento 
das semifinais, na sexta-feira.

BERNARDO Silva, 
do Manchester City, 

disputa bola com 
Hannes Wolf

 PETER KOHALMI / AFP
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