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Com o Paranaense parado, o FC Cascavel 
vai a Florianópolis onde, nesta quinta, 
enfrenta o Avaí na briga por uma vaga 
para a terceira fase da Copa do Brasil.

l Pág. 14

 A cidade de Cascavel é palco de um amplo e minucioso estudo sobre a pandemia do novo 
coronavírus. O Território EfiCiência, iniciado nesta semana, concentra as ações no Conjunto 

Riviera, e, além de testagem em massa e sanitização, vai garantir um projeto-piloto de 
volta às aulas da rede municipal, já a partir da próxima semana. l Págs. 8e9

Cascavel inicia projeto
para retomada das aulas
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
20/04 - 04h00

Fases da lua

Cascavel Curitiba
Quarta

Minguante
03/05 - 16h51

Nova
11/04 - 23h32

h
28 18 h

h
28 18

Quarta

h
h

21 13 h
h

24 12

QuintaQuinta

Cheia
27/04 - 00h33

‘‘
‘‘

Nublado com 
pancadas de chuva

‘‘
‘‘A felicidade como caminho interior

 Você certamente já percebeu que a felicidade não está lá depois da curva, 
na próxima experiência ou naquela conquista. A felicidade está dentro nós. 
Você pode encontrá-la ali, na sua profundidade. Mas deixa eu te perguntar: 
você percebe onde as pessoas buscam a felicidade hoje? Você acha que as 
pessoas estão olhando para dentro de si mesmas? 

Embora existam muitas pessoas que não despertaram ainda para essa 
busca, ficam na superficialidade da vida, há um movimento grande de pessoas 
percebendo que a vida e a busca pessoal são o mais importante. Percebem 
que o mais importante é perceber nas pequenas coisas o sentido. 

Para ser feliz, é preciso viver conscientemente, viver com todos os 
sentidos. Estar aberto à possibilidade se sempre se reinventar. 

Se você tem 50, 60 ou 70 anos e não quer se reinventar, então está dei-
xando de acolher a novidade que se oferece a você e quer te deixar mais feliz. 

Eu falei de uma pessoa com mais de 50 anos, mas isso vale para todos. 
Todo ser humano, quando deixa a mente aberta ao crescimento, à evolução e à 
busca, então vai percebendo sempre as novas faces do sentido e da felicidade. 

Nas conversas que tenho com as pessoas, às vezes pergunto: quem 
é você mesmo? Você se conhece? Quem é a pessoa mais importante para 
você? A quem você serve? As perguntas sempre têm a força de colocar o 
pensamento num foco, sem que se perca em muitas divagações. 

As pessoas hoje têm muito lixo guardado nas memórias. Nós deve-
mos limpar o lixo e filtrar os pensamentos para que possamos perceber o 
que é essencial. As perguntas ajudam nisso. Eu mesmo posso me fazer 
perguntas e buscar as respostas. 

A felicidade é mais duradoura se cultivar uma atitude interior. Não é o 
externo somente que precisa mudar. É o meu interno, é a percepção de mim 
mesmo, de quais pensamentos alimento, de como me vejo. Nisso, preciso 
me reconciliar com aquilo que sou. Essa nem sempre é uma tarefa fácil. Uma 
tarefa importante para você é repetir o seguinte: “Eu me aceito como sou, 
acolho a mim mesmo, aceito a minha beleza e minha inteligência. Estou bem 
comigo mesmo. Aceito a minha história, perdoo os meus erros e perdoo as 
alfinetadas e os machucados que os outros me fizeram sofrer. Estou satisfeito 
com a minha vida e com aquilo que sou. Sou aquilo que sou, faço bem aquilo 
que faço. Lanço sementes de amor em tudo o que faço”.

Essa prece positiva vai entrando no seu subconsciente na medida em 
que você repete. Quando ela fica gravada no seu subconsciente, depois de 
21 dias, aquilo que você repetiu começa a se tornar realidade em sua vida. 
Essa linguagem está de acordo com a lei da atração presente no universo. O 
universo é criatura de Deus e ele nos conduz sempre para ao melhor. Por isso, 
aquilo que eu afirmo e repito, vibra em todo o universo e se torna realidade 
em minha vida. Aqui você percebe como é importante você limpar o seu lixo 
mental, seus hábitos e ideias negativas e perturbadoras. 

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

“Quem roubou o 
dinheiro da covid 

não é apenas ladrão, 
é também um 

assassino”.

Senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR) sobre 
a possível CPI para 
investigar o uso de 
verba para a pande-

mia por governadores 
e prefeitos.

DIVULGAÇÃO

Nublado Nublado Muitas nuvens
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Palavras cruzadas

Vênus entra no seu inferno astral e deixa sua 
vida social um marasmo só. É que pode bater 
vontade de se isolar e se acomodar, mas deve 
usar a criatividade para ter bem-estar e curtir 
o melhor da vida. Talvez queira dar um tempo 
nos contatinhos e aproveitar a solteirice. 

Tende a ir com mais tato nos negócios e con-
tará com criatividade e instinto na carreira.Seu 
magnetismo aumenta e tende a atrair muitas 
pessoas e gente poderosa na profissão. Seus 
relacionamentos devem ir de mal a pior.

Vênus migra para Touro e o desejo de uma 
vida confortável e sossegada deve dominar seu 
corpinho. Pode passear ao ar livre, ficar de 
boa, cuidar do jardim ou plantas, curtir arte ou 
música. A região abdominal, intestino, nervos, 
apêndice e cólon merecem atenção.

Vênus entra no seu paraíso astral e traz sorte 
para atrair bens materiais. Deve ficar mais 
sociável e afim de se divertir, se reunir com 
as pessoas e curtir as coisas boas da vida. Há 
sinal de mal-entendido, fofoca, perrengues e 
treta das brabas por conta de ciúme.

A porta da esperança deve se abrir pra você 
nesta manhã, aquariane. Tudo indica que terá 
inspiração, empenho e instinto pra fazer boas 
combinações financeiras e se dar bem.  Cui-
dado com os sentimentos nada legais. Com  
terá sinceridade e paixão na cama.

Sua imaginação fértil e sua dedicação serão 
muito úteis nos estudos. À tarde, Vênus migra 
para Touro e você pode conseguir falar bem 
tanto de suas emoções e sentimentos quanto 
das finanças. Se estiver numa viagem, tende 
a fazer bons contatos.

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 20/3Solução anterior

Os nascidos a 14 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Virgem. Seu 
número principal, do dia do nascimento é o 15. Os números Juntos formam o 6, de 
Vênus, que os ligam às Artes, à beleza e à bondade, bem como aos romances confli-
tantes e as uniões dramáticas no amor.

Horóscopo nascido em 14 de abril

A sorte está do seu lado, que tal fazer um jogo? 
Pode se dar bem. Vênus embarca em Touro à 
tarde e despeja sensualidade, lealdade e ter-
nura, mas também altas doses de ciúme. Tende 
a ter sucesso em uniões, contratos e assuntos 
legais. No amor, rolam vibes tensas por conta 
do aspecto trevoso entre Lua e Júpiter.

Sua manhã promete ser gloriosa, cancerianos. 
A Lua com Netuno e os dois avisam que você 
esbanjará criatividade, sacrifício e intuição 
em busca de seus sonhos. Amigo das anti-
gas pode pintar precisando de ajuda ou te dar 
uma mão. você e o mozão devem ficar mais 
chegados e aprofundar o romance. 

Tudo indica que você não terá dedo pobre e 
está mais próximo de conquistar dinheiro extra. 
Boas chances de realizar um sonho. O sen-
timento pelo crush deve crescer e aparecer. 
Com o seu amor vai rolar um clima de intimi-
dade e desejos intensos.

Negócios com arte, música, moda, produtos 
de beleza e estética podem te render várias 
notas de lobo-guará – é para glorificar de pé! 
No amor, altos e baixos. Há chance de aprofun-
dar sentimentos por um colega de profissão. 

Na saúde, exercícios na água, como hidroginástica 
e natação, tendem a trazer bem-estar. Pode ter opor-
tunidades de grandes ganhos ou de grandes perdas, 
mas como contará com instinto para os negócios, 
use-o a seu favor. Dizem que pra algo melhorar, 
antes tem que piorar, certo? Pois é o que deve rolar 
na sua vida amorosa, cristalzinho. 

Sagita, tudo indica que vai dar bom no traba-
lho, sobretudo negócio familiar. Com o clima 
tranquilo e favorável entre Lua e Netuno de 
manhã, você conta com imaginação e inte-
resse por suas tarefas. Com o crush, pode 
bater vontade de se amarrar.
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TIME DO ♥
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LONDRINA/PR
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ABRIL
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concurso: 5539

14 21 22 29 35 46

Maringá
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PREVISÃO DO TEMPO
Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

CRESCENTE
20/04 - 04h00

CHEIA
27/4 - 00h33

Quarta 14/4/2021

MINGUANTE
03/05 - 15h51

NOVA
11/04- 23h32

Paranaguá
max 26
min 19

max 30
min 16

Cascavel
max 28
min 18

Foz do Iguaçu
max 32
min 20

max 29
min 14

Curitiba
max 21
min 13

FASES 
DA LUA

Nublado
Quinta 15/4/2021

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 16/4/2021
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P A N C R E A T I T E

P A I O N S R R
A B E C E D A R I O
G O E R I Z T
A E S T E U C I

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

S I N C E R A V I
R E U T I L I Z A R
A G I A O N I

A T R E V I M E N T O
A O O L E O S E S

Pessoa ao
fundo de
fotos de
famosos

Raiz con-
sumida
crua em
saladas

Carteira
de Identi-
ficação

Estudantil 

Exaltação
do amor
sensual 

Nina
Simone, 
cantora
dos EUA

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Direção
em que
nasce o

Sol

"O Homem
que (?)", 

romance de
Victor Hugo

 (?)
Kinoplex,
cadeia de
cinemas

(?) Rosa, 
compositor

de "Fita
Amarela"

Abençoar
com óleo
em ritual

(Rel.)

A vogal
marcada

no jogo da
velha

Console de
games dos
anos 70

Abreviatu-
ra de Los
Angeles
(EUA)

Amplitude
Modulada

(sigla)

Cada
divisão da
escola de

samba

Símbolo de
status em
marinas

Açucenas

(?) Seixas,
cantor do
sucesso
"Gita"

A pessoa 
que sempre
age de mo-
do autêntico

Palavra de
ordem da 
reciclagem

Pequeno 
caranguejo
que habita
estuários

Ilha, em
francês

"Tudo", em
"onipo-
tente"

Audácia;
ousadia

(?) essen-
ciais: usam-
se na aro-
materapia

(?)-mosca-
da, tempero
do molho
bechamel

Mar (?):
banha a

Bulgária e
a Turquia

Jolin (?), maior nome
da música mandarim

Oscar de Allison
Janney, em 2018

(?) Beltrão, atriz

O de cargos públicos 
é realizado por meio

de concursos

6, em romanos

Batalha do (?), episó-
dio da guerra de inde-
pendência do Texas

Antigo
jogo

oriental de
estratégia

O mesmo
que

"alfabeto"

Linguiça 
portuguesa
usada no

feijão

Inflamação 
potenciali-
zada pelo 

alcoolismo

"Preços",
em IPCA

O bacalhau
que ficou
de molho e
está pron-
to para o
preparo

Antepas-
sados das
aves, habi-

taram a
Terra por
167 mi-
lhões de

anos

3/île — uca. 4/ts’ai. 5/álamo — atari.
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Roupa da
Seleção
em jogos

(fut.)

Barra (?):
situação
perigosa

(pop.)

Desenvol-
vimento;

progresso

Meio de
regulação
térmica
corporal

A vida,
por sua
duração

Perdão de
crimes

políticos

Diferen-
cial de
tinturas 

de cabelo

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

Fazer 
(?): ani-
versariar

Tarcísio
(?), ator

paulistano

O inglês
falado nos

Estados
Unidos

Pedra pa-
ra amolar
objetos

cortantes

Rua mar-
ginada de
árvores

(?) Flor,
  criação 
de Jorge
Amado

A do álibi
é provar a
inocência

do réu 

(?)-doce,
matéria-
prima de

sabonetes

(?) Seca:
evita

mortes no
trânsito

"Confede-
ração", na
sigla CNI

Morada
de São
Jorge

(Folcl.)

Fibra (?),
cabo da
telefonia
digital 

Entregá-la é função
do carteiro 

(?) retrátil, cobertura
usual em janelas

Fábrica em que se
produz o uísque

Cervídeo que 
habita a tundra 

 Raça
brasileira
de cães

Marca da
obra de
Augusto

dos Anjos
(Lit.)

Leste, em
francês

Ambiente
da ameba

Tonelada,
em inglês
Sidarta

Gautama

Não, em
francês

Lago, em
francês

Aquela que
provoca

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

Pedra do
1º laser
Que foi

absolvido

UDPC
INCREMENTO

IESTSUOR
FINITALR

TONALIDADE
RTAANOS
MEIRAIP

PESSIMISMO
OTAETON
FILARUBID

FINALIDADE
COMICANON
IERVALAC
ARDENTEI
LUAOTICA

3/est — lac — non — ton. 4/rubi. 7/alameda — ardente. 9/intestino.
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O Conectar, consórcio criado 
pela FNP (Frente Nacional de 
Prefeitos), cujo vice-presi-
dente do Sul é o prefeito de 
Cascavel, Leonaldo Paranhos, 
manifestou aos representan-
tes do Fundo Soberano Russo 
(RDIF) o interesse pela aqui-
sição de 30 milhões de doses 
da vacina Sputnik V.

Se concretizadas as nego-
ciações, as vacinas começarão 
a ser entregues três semanas 
após a assinatura de contrato. 
Mas, até lá, há uma série de 
barreiras burocráticas a serem 
vencidas, a começar pela 
necessidade de aprovação da 
própria vacina pela Anvisa.

A expectativa é de que 
o primeiro lote, com até 5 

milhões de doses, seja enviado 
entre maio e junho, já as 
outras 25 milhões de doses 
devem chegar ao solo brasi-
leiro até dezembro deste ano.

Nesta quinta-feira, às 15h, 
representantes do consórcio 
têm reunião com o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
para discutir o assunto. O pre-
feito Paranhos vai integrar a 
comissão. “A grande espe-
rança de neutralizar o vírus 
é a vacina. Temos adotados 
todas as medidas necessárias 
para buscar reduzir o avanço 
dos casos, mas é a vacina a 
grande arma que temos no 
momento e que dá esperança 
de uma vida mais próximo do 
normal”, avalia o prefeito.

Câmara x Ceasa
Durante a sessão de ontem (13), alguns vereadores 

criticaram duramente as falas do presidente da Ceasa, 
Eder Bublitz, que acusou os parlamentares de inviabilizar o 
processo que a Ceasa desenvolve em Cascavel. Bublitz disse 

que, diante do impasse, a Ceasa busca um município da 
região oeste para que se torne polo de abastecimento para 

a instalação da nova central.

Pedido ao ministro
Foi aprovado na sessão de ontem (13) um requerimento 
ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, 
solicitando a inclusão de obras na BR-277, no perímetro 
urbano de Cascavel, no novo contrato de concessão das 

rodovias do Paraná. Entre as obras requeridas pelos 
vereadores está a duplicação da rodovia no trecho 

urbano e a construção de pelo menos duas passarelas.

Origem do atrito 
O atrito se deu após a 
apresentação de um 
projeto de lei que permite 
a instalação de atacados 
hortifrutigranjeiros no 
Município de Cascavel, 
quebrando o monopólio da 
Ceasa na cidade. Na sessão 
de ontem (13), inclusive, 
o projeto foi aprovado por 
unanimidade, em 
segunda votação.

Ar na água
A Sanepar voltou a ser alvo 
de críticas pelos vereadores 
durante a sessão de 
ontem (13). Um vídeo foi 
apresentado em plenário, 
mostrando que o ponteiro do 
hidrômetro estava rodando 
mesmo sem sair água, ou seja, 
estava registrando apenas ar 
pela tubulação. O vereador 
Celso Dal Molin (PL) falou para 
as pessoas devem instalar 
bloqueadores de ar antes 
do hidrômetro para evitar a 
“cobrança do ar”, medida que 
é repreendida pela Sanepar.

De olho em 2022
O vice-prefeito de Cascavel 
- e presidente da executiva 
municipal do partido 
Republicanos -, Renato 

Silva, convidou o ex-vereador 
Nelsinho Padovani para 
concorrer a uma vaga na 
Câmara dos Deputados pela 
sigla. Renato disse que o 
nome de Nelsinho é cogitado 
pelo fato de o “ex-vereador 
ser uma pessoa de visão e 
ter boas credenciais”. 

Pediu o boné 
Dois meses após a 
nomeação, o gerente de 
Divisão de Esporte de 
Cascavel, Pedro Litron, 
pediu exoneração do cargo. 
Ele deve permanecer na 
gerência até o próximo 
dia 30. Litron alegou que 
deixará a pasta para tratar de 
assuntos pessoais.

Não vai ter CPI?
Após uma semana de 
muita especulação, parece 
que esfriaram de vez as 
movimentações na Câmara 
para a uma possível CPI 
para apurar os recursos 
repassados pelo governo 
federal para o combate à 
covid-19 em Cascavel. Na 
última semana, houve uma 
série de especulações sobre 
a instalação da comissão nos 
bastidores, e foi por ali mesmo 
que o assunto morreu.

Banco reduz 6%, mas 
ainda tem 660 mil horas

 Em que pese os esfor-
ços e os decretos do Execu-
tivo buscando a redução do 
banco de horas dos servido-
res, o Município de Cascavel 
ainda conta com um saldo 
considerável: são 660 mil 
horas extraordinárias não 
pagas, algo que corresponde 
a 82,5 mil dias de trabalho. 
A prefeitura tem cerca de 
8,5 mil servidores.

De acordo com dados 
repassados pela Secretaria 
de Comunicação, nos últi-
mos quatro anos, 96 mil 
horas foram compensadas. 
Em 2019, o Jornal Hoje-
News havia divulgado levan-
tamento do banco de horas 
dos servidores municipais. 
Na época, eram 700 mil 
horas acumuladas. 

Comparando o atual 
banco de horas com o apu-
rado em 2019, houve uma 
diminuição de 5,7%, sendo 
compensadas 40 mil horas 
no período de dois anos, 
mesmo com boa par te do 
funcionalismo trabalhando 
em sistema de home office 
no ano passado devido à 
pandêmica da covid-19.

Em 2016, ao fim da 
gestão de Edgar Bueno, o 

Município contava com 506 
mil horas no banco. Ao fim 
de 2017, primeiro ano da 
gestão de Leonaldo Paranhos, 
o banco tinha 463 mil horas, 
subiu para 508 mil em 2018 
e alcançou 700 mil em 2019. 
Agora, em 2021, são 660 mil 
horas acumuladas. A prefei-
tura não informou com quan-
tas horas o banco encerrou o 
pandêmico ano de 2020.

Para se ter uma ideia, 
para quitar esse banco 
de 660 mil horas, seriam 
necessários aproximada-
mente R$ 10 milhões.

Uma das dificuldades 
para reduzir esse saldo é 
que a maior parte dele é de 
ser vidores de secretarias 
que atendem áreas essen-
ciais à população, como 
Secretaria de Saúde, Secre-
taria de Educação e Secreta-
ria de Política sobre Drogas, 
responsável pela Guarda 
Municipal. Ou seja, setores 
que não podem parar.

De acordo com a Secre-
taria de Comunicação, não 
há como fazer previsão para 
o esgotamento do banco de 
horas, visto que a realização 
das horas extras se dá pela 
necessidade do serviço.

Consórcio que Cascavel participa
negocia 30 milhões de vacinas
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Desde a última semana, o Hos-
pital de Retaguarda - Allan Brame 
Pinho, em Cascavel, desacelera o 
ritmo alucinante que vinha man-
tendo para dar conta da grande 
demanda de pacientes com covid-
19. Hoje com 25 leitos de UTI e 
28 de enfermaria, já começa a 
“sobrar” vagas. Ontem, por exem-
plo, chegou a haver quatro UTIs 
sem pacientes e nove de enferma-
ria. No auge da crise, os pacientes 
se amontoavam nos corredores e 
o hospital operou acima de 100% 
da capacidade. Em 1º de março, foi 
preciso parar o atendimento ambu-
latorial devido à sobrecarga.

“O número de casos diminuiu 
bastante e a gente está come-
çando a respirar um pouco’, diz o 
diretor Lísias Tomé.

A situação estável no HR é 
reflexo direto dos atendimentos 
nas UPAs (Unidades de Pronto-A-
tendimento), uma vez que, durante 
o último pico de casos e óbitos em 
Cascavel, que se estendeu durante 
quase todo o mês de fevereiro e de 
março, as UPAs chegaram a ter 40 
pacientes aguardando transferên-
cia para leitos de UTI, muitos deles 
intubados, e, na semana passada, 
de acordo com o Consamu, essa 
demanda foi zerada. “Nós somos 
o reflexo direto da situação nas 
UPAs”, reforça Lísias.

Com essa estabilidade, a libera-
ção dos leitos se deu por conta de 
um óbito na unidade e três altas 
para transferência à enfermaria, 
mas, por se tratar de um hospi-
tal exclusivo para atendimento a 
pacientes com covid-19 e devido às 
suas complexidades, essas vagas 
foram preenchidas rapidamente.

REORGANIZAÇÃO
Desde que a pandemia avançou 

Após 2 meses lotado, Hospital
de Retaguarda volta a respirar

agressivamente, em fevereiro, o 
Hospital de Retaguarda passou 
de 14 UTIs para 25. Há algumas 
semanas, ante o esgotamento 
do sistema de saúde, chegou a 
ser discutida a possibilidade de 
ampliação no número de leitos, 
que, de acordo com o secretá-
rio de Saúde, Miroslau Bailak, o 
Município pode ativar até dez lei-
tos de UTI se for necessário.

Agora, diante da estabilidade no 
Hospital de Retaguarda, o diretor 
Lísias Tomé relatou que não há 
mais essa necessidade e que, por 
isso, essa ampliação está descar-
tada no momento. Inclusive, foi 
sugerida a desabilitação de cinco 

Apelo para a população
Apesar do alívio na rede hospitalar, Lísias Tomé alerta que ainda não é tempo de 
relaxar quanto aos cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus, como 
distanciamento social, utilização de álcool em gel, máscaras e evitar aglomera-
ções. “A gente sempre pede que a população não vacile”, reforça. Segundo o 

diretor do Hospital de Retaguarda, a partir do momento que se vacinar todas as 
pessoas, será possível relaxar um pouco, mas ainda não é o momento. 

leitos de UTI Covid-19 no HR. “Foi 
sugerida a possibilidade, mas 
ainda está sendo avaliada. Não há 
nada concreto”.

Uma reunião nesta quarta deve 
definir se haverá o corte ou se a 
estrutura segue a mesma.

ACESSE 
pelo QR 
code a 
entrevista 
completa

APÓS quase 
dois meses lotado, 

Hospital de 
Retaguarda está 

sem filas
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Pedágio na BR-277 
fica mais caro hoje
Quem trafegar pela BR-277, entre Foz 
do Iguaçu e Guarapuava, vai pagar 
mais caro o pedágio a partir desta 
quarta-feira (14). Entra em vigor à 
0h o reajuste anual de 7,6%, previsto 
para dezembro, mas que tinha sido 
suspenso pela Agepar (Agência 
Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados do Paraná).
Nesta semana, a Ecocataratas obteve 
decisão favorável na Justiça, a qual 
suspendeu os efeitos da Resolução 
27/2020 da Agepar e permitiu o 
prosseguimento do processo de reajuste 
tarifário relativo a dezembro de 2020. 
Com os novos valores, a tarifa para carros 
na praça de pedágio em Santa Terezinha 
de Itaipu sobe para R$ 18,30. 

 Contribuintes de Cascavel têm 
até o dia 20 de abril para regula-
rizar os imóveis com desconto de 
50% no ITBI (Imposto sobre Trans-
missão de Bens Imóveis). A lei 
aprovada pela Câmara de Verea-
dores e sancionada pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos está em vigor 
desde o dia 1º janeiro.

Inicialmente, os contribuintes 
teriam prazo até 28 de fevereiro, mas, 
devido à grande adesão por parte dos 
contribuintes, o prazo foi prorrogado 
e se encerra na próxima terça-feira 
(20). “Não vai haver mais prorroga-
ção de prazo. Por isso, pedimos que 
as pessoas que possuem imóvel e 
não têm a escritura, que procurem a 
Secretaria de Finanças de segunda 
a sexta-feira”, alerta o secretário de 
Finanças, Renato Segalla.

O auditor fiscal da Secretaria de 
Finanças Marcelo Omar Rodrigues 
explica que, com essa medida, 
mais pessoas conseguirão fazer 
a regularização de seus imóveis. 
Além de escriturar, é preciso regis-
trar a escritura, mas, para isso, é 
preciso quitar o ITBI.

O programa que reduz tempo-
rariamente a alíquota do imposto 
em 50% é uma medida que tem 

como objetivo aquecer o mercado 
imobiliário municipal, bem como 
alavancar as transferências imobi-
liárias e, paralelamente, propiciar 
aos contribuintes a regularização 
da situação do imóvel perante a 
Fazenda Pública Municipal.

Segalla disse que a medida fez 
aumentar em mais de 100% os 
atendimentos. “No ano passado, em 
igual período, fizemos 3 mil atendi-
mentos. Este ano, superamos os 7 

mil e, com isso, dobrou também  a 
arrecadação para o Município. Essa 
medida é muito boa para o proprietá-
rio, que consegue um bom desconto 
no ITBI, regulariza seu imóvel, tem 
segurança judiciária, pois quem não 
registra não é dono”, destaca.

A Secretaria de Finanças funciona 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 17h, sem intervalo para o almoço, 
obedecendo todas as regras sanitá-
rias de combate ao coronavírus.

Prazo para regularizar imóvel com 
desconto no ITBI termina dia 20
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 A Prefeitura de Cascavel inau-
gurou em junho do ano passado 
a Clínica Escola do Transtorno do 
Espectro Autista - Cetea Juditha 
Paludo Zanuzzo, a primeira institui-
ção do Paraná a atender no mesmo 
espaço às especificidades clínicas 
e pedagógicas de autistas. 

Pais, famílias, cuidadores e profis-
sionais aguardavam ansiosos pelos 
atendimentos propostos no local, mas 
até hoje muitas famílias não consegui-
ram ser atendidas na clínica. 

O Decreto 15.239/2020 classi-
ficou em faixas para atendimento 
e na primeira inclui alunos da rede 
municipal com laudos de profis-
sionais, de quatro a 12 anos, em 
torno de 230 crianças. 

A coordenadora do Programa de 
Práticas Integrativas, a fisioterapeuta 
Larissa Fuga Guerrer, diz que “já acom-
panhamos e avaliamos quase 100% 
dessa lista, em torno de 90%”.

Muitos pais aguardam serem 
chamados para a primeira avalia-
ção, que é o primeiro passo para 
receber as terapias como fisiote-
rapia e fonoaudiologia. “Há muitas 
famílias aguardando desde que 

Pais aguardam há quase um
ano agenda na clínica-escola

DIVULGAÇÃO

Pais tentam entender demora 
Muitos pais de crianças com espectro autista encontram dificuldades dentro das 
próprias famílias e não conseguem entender a demora para que tenham acesso 

ao atendimento necessário. 
Roseli Barossi é mãe de duas crianças. Giovana e Rafael são gêmeos e têm quatro 

anos. Eles têm diagnósticos de profissionais especializados, inclusive, Giovana 
recebeu o encaminhamento em setembro de 2020, de um neurologista do Cisop 

(Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná), para que fosse atendida 
na clínica-escola, mas a última informação que ela recebeu é que precisa aguar-
dar para fazer avaliação na escola. “Eu questionei se a demora era porque eu só 
queria as terapias para meus filhos e me informaram que não”, explica Roseli.
Jocilei Scappa de Souza é mãe do Rafael, de quatro anos, que aguarda atendi-

mento na clínica-escola. Segundo ela, em 2019, o filho passou por avaliação com 
neurologista e, por se tratar da rede privada, ele terá que aguardar para fazer 

nova avaliação na rede pública. O menino, inclusive, frequenta Cmei por conta do 
laudo. “Eles sabem da situação do Rafael”, diz Jocilei.

Importância das intervenções
Há comprovação científica quanto às intervenções terapêuticas para moldar o com-
portamento de pessoas com autismo para que possam se desenvolver da melhor 
forma possível e isso envolve procedimentos multidisciplinares. “Os profissionais 

trabalham para desenvolver habilidades de sentimentos, comunicação social e inte-
ração social, por meio de terapias ocupacionais, por exemplo”, explica a neuropsico-
pedagoga Juliana Terencio, que também é mãe de um menino de 12 anos, o Vitor, 

que, após descobrir o diagnóstico do filho, buscou conhecimento e hoje atende 
pessoas com o espectro autista com cobrança social. 

A profissional ressalta ainda sobre a importância de obter o diagnóstico e iniciar as 
terapias o mais cedo possível, porque as crianças têm fases de desenvolvimento 
e podas neurais muito evidentes na primeira infância, que vai até os seis anos.

Atendimentos na 
Clínica Escola

A Prefeitura de Cascavel informou 
que os atendimentos retornaram na 
semana passada, com cerca de 50% 

da capacidade. A partir desta semana, 
irão aumentar de forma gradativa.  A 
Clínica Escola reforça que acompanha 
também a questão educacional, que 

está suspensa por conta da pandemia. 
Segundo o Município, não há fila de 

espera no momento e a clínica-escola 
está atendendo a demanda existente. 
“Atendemos desde a inauguração, em 

junho de 2020, 197 crianças na parte da 
saúde”, diz Larissa Fuga Guerrer. 

A coordenadora do Programa de Prá-
ticas Integrativas também ressaltou 

que, quando abrirem a demanda para 
as unidades de saúde, poderá ser 

feita uma fila de espera e iniciar um 
atendimento para diagnóstico pre-

coce já na puericultura. “Para que a 
gente possa intervir o quanto antes 

nessa criança”, diz Larissa. 

a clínica-escola foi inaugurada”, 
afirma a presidente da Amac (Asso-
ciação de Mães de Autistas de Cas-
cavel), Samantha Sitnik. 

Segundo ela, apenas na Amac 
há cerca de 270 autistas e muitas 
aguardam o atendimento. 
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Teve início esta semana o Ter-
ritório EfiCiência, estudo amplo e 
minucioso sobre a pandemia de 
covid-19 em Cascavel. As ações 
estão concentradas no Conjunto 
Riviera, na zona norte da cidade.

Dentre as medidas está a volta 
das aulas presenciais em institui-
ções daquela região. Por conta dis-
so, parte dos estudantes voltarão 
para as salas de aula na Escola 
Professora Maria Aparecida Fag-
nani Soares e nos Cmeis Profes-
sora Leonides Ezure e Professora 
Felisbina Bittencourt (Dona Santa). 
Para isso, teve início ontem a tes-
tagem dos profissionais e dos alu-
nos, a qual deve ser concluída até 
o fim da semana.

Segundo a secretária de Educa-
ção, Marcia Baldini, na Escola Ma-
ria Fagnani, retornam as turmas de 
5º ano e depois as turmas de 4º 
ano. Já nos Cmeis, serão as tur-
mas do Infantil IV e V. “O retorno 
será de forma híbrida, com todo 
o cuidado necessário, seguindo 
os protocolos de segurança e as 
orientações da Secretaria de Saú-
de”, garante a secretária.

Servidores que retornam às ati-
vidades na próxima semana estão 
animados e esperançosos que será 
feito da melhor forma possível para 
atender os alunos. “Nós passamos 
todas as orientações e as informa-
ções da Semed em reuniões virtu-
ais. A gente está se preparando para 
o melhor”, afirma a diretora do Cmei 
Leonides Ezure, Marli Camparim. 

A Secretaria de Educação tra-
balha dentro do protocolo sani-
tário, com marcações nas salas, 
entrega de EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual) e haverá 
controle de frequência. 

Defesa Civil fará sanitização das ruas do Riviera  
A Defesa Civil irá sanitizar, na noite desta quarta-feira (14), todas as ruas do Conjunto 
Riviera, onde ocorrem as ações do Território EfiCiência, projeto-piloto de um amplo 

estudo sobre o comportamento do vírus causador da covid-19 em Cascavel.
Marcio Ribeiro, coordenador da Defesa Civil, diz que é importante os moradores deixem os 
automóveis estacionados na garagem a partir das 20h, quando serão iniciados os trabalhos. 

Serão utilizados uma bomba e um jato próprios para a finalidade de sanitização.

 Sobre o Território EfiCiência
Lançado segunda-feira (12), o QG das ações do Território EfiCiência será no 

salão comunitário do Riviera. A ideia é diagnosticar cientificamente os moti-
vos que levam certas regiões da cidade a terem maior ou menor número de 
mortes na pandemia. “Vamos levantar as informações, fazer um diagnóstico 

do desenvolvimento do vírus, daquilo que nós fizemos, e projetaremos o 
futuro. Vamos testar todas as pessoas que moram aqui - crianças, adolescen-
tes, jovens e adultos. É importante, nesse estágio do vírus, a gente ter esse 
diagnóstico de tudo o que aconteceu até aqui e o que pode acontecer pela 

frente”, destaca o prefeito Leonaldo Paranhos.
Nesta primeira semana, serão realizadas 300 testagens diárias de covid-19. Profes-
sores e alunos da rede pública municipal de ensino serão testados nesses primeiros 
dias e retestados uma semana após retornarem às aulas, inclusive alunos da edu-

cação infantil. Segundo Paranhos, do trabalho científico sairá um acervo que estará 
à disposição da Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério da Saúde e do próprio 
Município. O projeto-piloto foi implantado no Conjunto Riviera, que tem cerca de 10 

mil habitantes, mas será estendido para outras regiões da cidade.

Nas duas turmas que deverão 
voltar no Cmei Leonides Ezure, por 
exemplo, no Infantil IV, a capacida-
de é de 20 alunos, mas somente 
13 pais em uma turma e 15 na se-

Território EfiCiência: Escola e Cmeis 
voltam às aulas na próxima segunda

Testagem 
em massa

Ontem foram realizados 90 exa-
mes, mas a diretora do Depar-
tamento de Atenção à Saúde, 
Mônica Grando Grutzmacher, 

explica que a capacidade é para 
fazer até 300 testes diários. Na 
próxima semana, a população 

começa a ser submetida à 
testagem em massa. A popula-
ção será avisada por meio de 
carro de som, pela Associação 

de Moradores e imprensa sobre 
os exames que serão feitos nos 

moradores da comunidade.
A farmacêutica-bioquímica Nely 
Norder Tschurtshenthaler, coor-
denadora técnica do Laborató-
rio Central de Cascavel, diz que 
o resultado dos exames ficará 

pronto entre 24 e 48 horas. 
Inicialmente, os exames estão 
sendo feitos pelo Laboratório 
Central de Cascavel, mas será 
firmada uma parceria com a 

Fundação Costa Cavalcanti, de 
Foz do Iguaçu, que também 
deverá realizar as análises.

“Estamos contando com apoio 
das duas universidade - Univel 

e Unipar - com acadêmicos 
formandos de Biomedicina. São 
alunos do último ano que estão 

treinados e capacitados para 
nos auxiliar nessa empreitada 

no Território EfiCiência”, afirma.  

gunda optaram por encaminhar os 
filhos para o Cmei. Desses 13 e 15 
alunos, levando em consideração a 
regra de 30% da capacidade, serão 
em torno de seis alunos por sala.

META é testar 300 pessoas por dia
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SERÃO usados bomba e 
jato próprios para a limpeza

Saúde 
Testagem de alunos e familiares
8h às 12h 
Salão Comunitário do Riviera 
*casos ativos recebem atendimento em domicílio 

Semdec
8h às 17h 
Salão Comunitário do Riviera 
Semdec/ Acic/ Amic com atendimento aos 
comerciantes com o Banco da Mulher, apoio, 
suporte e orientação aos empreendedores.

AGENDA TERRITÓRIO EFICIÊNCIA QUARTA-FEIRA 14/04/2021
Defesa Civil 
Sanitização de espaços públicos 
15h 
Cmei Professora Leonides 
Ezure 
Cmei Professora Felisbina 
Bittencourt (Dona Santa)
Cras Riviera 
Salão Comunitário Riviera 
Unidade de Saúde Riviera
20h – Sanitização nas ruas do 
Conjunto Riviera 

Segurança
Entre 20h às 5h
Fiscalização Toque de 
Recolher / PM, Corpo de 
Bombeiros, Transitar e 
Semppro

Social 
Atendimento às 
famílias em situação de 
vulnerabilidade 
8h às 17h 
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Defesa Civil fará sanitização das ruas do Riviera  
A Defesa Civil irá sanitizar, na noite desta quarta-feira (14), todas as ruas do Conjunto 
Riviera, onde ocorrem as ações do Território EfiCiência, projeto-piloto de um amplo 

estudo sobre o comportamento do vírus causador da covid-19 em Cascavel.
Marcio Ribeiro, coordenador da Defesa Civil, diz que é importante os moradores deixem os 
automóveis estacionados na garagem a partir das 20h, quando serão iniciados os trabalhos. 

Serão utilizados uma bomba e um jato próprios para a finalidade de sanitização.

 Sobre o Território EfiCiência
Lançado segunda-feira (12), o QG das ações do Território EfiCiência será no 

salão comunitário do Riviera. A ideia é diagnosticar cientificamente os moti-
vos que levam certas regiões da cidade a terem maior ou menor número de 
mortes na pandemia. “Vamos levantar as informações, fazer um diagnóstico 

do desenvolvimento do vírus, daquilo que nós fizemos, e projetaremos o 
futuro. Vamos testar todas as pessoas que moram aqui - crianças, adolescen-
tes, jovens e adultos. É importante, nesse estágio do vírus, a gente ter esse 
diagnóstico de tudo o que aconteceu até aqui e o que pode acontecer pela 

frente”, destaca o prefeito Leonaldo Paranhos.
Nesta primeira semana, serão realizadas 300 testagens diárias de covid-19. Profes-
sores e alunos da rede pública municipal de ensino serão testados nesses primeiros 
dias e retestados uma semana após retornarem às aulas, inclusive alunos da edu-

cação infantil. Segundo Paranhos, do trabalho científico sairá um acervo que estará 
à disposição da Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério da Saúde e do próprio 
Município. O projeto-piloto foi implantado no Conjunto Riviera, que tem cerca de 10 

mil habitantes, mas será estendido para outras regiões da cidade.

Nas duas turmas que deverão 
voltar no Cmei Leonides Ezure, por 
exemplo, no Infantil IV, a capacida-
de é de 20 alunos, mas somente 
13 pais em uma turma e 15 na se-

Território EfiCiência: Escola e Cmeis 
voltam às aulas na próxima segunda

Testagem 
em massa

Ontem foram realizados 90 exa-
mes, mas a diretora do Depar-
tamento de Atenção à Saúde, 
Mônica Grando Grutzmacher, 

explica que a capacidade é para 
fazer até 300 testes diários. Na 
próxima semana, a população 

começa a ser submetida à 
testagem em massa. A popula-
ção será avisada por meio de 
carro de som, pela Associação 

de Moradores e imprensa sobre 
os exames que serão feitos nos 

moradores da comunidade.
A farmacêutica-bioquímica Nely 
Norder Tschurtshenthaler, coor-
denadora técnica do Laborató-
rio Central de Cascavel, diz que 
o resultado dos exames ficará 

pronto entre 24 e 48 horas. 
Inicialmente, os exames estão 
sendo feitos pelo Laboratório 
Central de Cascavel, mas será 
firmada uma parceria com a 

Fundação Costa Cavalcanti, de 
Foz do Iguaçu, que também 
deverá realizar as análises.

“Estamos contando com apoio 
das duas universidade - Univel 

e Unipar - com acadêmicos 
formandos de Biomedicina. São 
alunos do último ano que estão 

treinados e capacitados para 
nos auxiliar nessa empreitada 

no Território EfiCiência”, afirma.  

gunda optaram por encaminhar os 
filhos para o Cmei. Desses 13 e 15 
alunos, levando em consideração a 
regra de 30% da capacidade, serão 
em torno de seis alunos por sala.

META é testar 300 pessoas por dia

S
E
C

O
M

S
E
C

O
M

SERÃO usados bomba e 
jato próprios para a limpeza

Saúde 
Testagem de alunos e familiares
8h às 12h 
Salão Comunitário do Riviera 
*casos ativos recebem atendimento em domicílio 

Semdec
8h às 17h 
Salão Comunitário do Riviera 
Semdec/ Acic/ Amic com atendimento aos 
comerciantes com o Banco da Mulher, apoio, 
suporte e orientação aos empreendedores.

AGENDA TERRITÓRIO EFICIÊNCIA QUARTA-FEIRA 14/04/2021
Defesa Civil 
Sanitização de espaços públicos 
15h 
Cmei Professora Leonides 
Ezure 
Cmei Professora Felisbina 
Bittencourt (Dona Santa)
Cras Riviera 
Salão Comunitário Riviera 
Unidade de Saúde Riviera
20h – Sanitização nas ruas do 
Conjunto Riviera 

Segurança
Entre 20h às 5h
Fiscalização Toque de 
Recolher / PM, Corpo de 
Bombeiros, Transitar e 
Semppro

Social 
Atendimento às 
famílias em situação de 
vulnerabilidade 
8h às 17h 
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Que tal conhecer um pouco 
mais sobre as ar tes dos paí-
ses orientais? O espaço cultu-
ral do Cascavel JL Shopping te 
leva para o outro lado do mundo 
com uma exposição especial que 
segue até 2 de maio.

A paranaense Saíra Kleinhans, 
que mora há 20 anos no Japão, 
expõe suas principais obras, entre 
elas Twinkling Stars, que foi pre-
miada no Museu Nacional de Tóquio.

A paixão de Saíra pelo mundo 
dos pincéis e telas começou aos 15 
anos. Com o passar do tempo, ela 
buscou conhecimento com profes-
sores, frequentou ateliês e explorou 
diversas técnicas pelo Brasil, além 
de aprender muito em suas viagens 
por Portugal, França e Japão, até se 
tornar uma renomada artista plás-
tica e curadora de artes.

Seus temas explorados são pás-
saros, paisagens, figurativos, nudez 
e, principalmente, o abstracionismo 
pelo qual é apaixonada. Ela explica 
que pode criar, inovar e colocar toda 
a sua energia em uma obra.

Após começar a pintar seus 
primeiros quadros em outro 
país, a ar tista fez sua primeira 

Espaço Cultural apresenta 
exposição com artes do Oriente

FOTOS: DIVULGAÇÃO

exposição no Japão, em 2007. No 
ano seguinte, tornou-se fundadora 
e presidente da Iapaj (Associação 
Internacional de Artistas Plásticos). 
Em 2010, montou a primeira Gale-
ria de Artes Brasileira em Gunma, 
além de ter suas obras expostas 
no museu do Louvre, museu Casa 
da Luz em Funchal/Portugal, Espa-
nha, Paris e nos Estados Unidos.

Agora chegou a vez de Casca-
vel. A exposição está no piso L1 do 
Cascavel JL Shopping, ao lado do 
Madero. A visitação é gratuita das 
10h às 22h.
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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
Neste sábado, curtir a família será a sua maior preo-
cupação. Aproveite para reunir os parentes. Se estiver 
só, pode se envolver em um lance passageiro, mas 
emocionante. 

Aquário 21/01 a 19/02
O final de semana promete ser animado! Pode surgir 
a oportunidade de recuperar um dinheiro que empres-
tou a alguém. Há sinal de paqueras em passeio ou 
programa com os amigos. 

Peixes 20/02 a 20/03
O desejo de fazer algo diferente vai crescer, mas não 
deixe que isso extrapole o seu orçamento. Será mais 
fácil conversar sobre dinheiro com o par e fazer planos 
para o futuro. 

É hora de priorizar a diversão e deixar o estresse para 
trás! Aproveite para fazer o que mais gosta. Vai ficar 
tudo mais animado com a Lua em seu paraíso astral. 
A dois, aposte no romantismo. 

Leão 22/07 a 22/08
A vontade de curtir o dia tem tudo para crescer. A 
saúde pede atenção. Se estiver só, pode se encantar 
com alguém que conheceu em uma viagem ou através 
de um amigo. Descontração a dois. 

Virgem 23/08 a 22/09
Assuntos místicos podem despertar seu interesse. A 
companhia de pessoas mais jovens, especialmente 
da família, promete diversão. A paixão vai apimentar 
os momentos com quem ama. 

Hoje, você vai fazer qualquer tarefa doméstica ou 
conserto no lar rapidinho. Depois, vai sobrar tempo 
para se divertir. Não deixe um assunto do passado 
atrapalhar sua vida amorosa. 

Se precisar terminar tarefas no trabalho, vá em frente! 
Mas tenha cautela com mal-entendido. Depois, a 
diversão estará garantida na companhia de pessoas 
próximas. Mostre seu apoio ao par. 

Câncer 21/06 a 21/07
Embora seja um dia de folga, seu lado ambicioso tem 
tudo para se tornar mais evidente. Só não deixe que 
isso interfira em seus relacionamentos. Faça algo 
diferente com o par. 

Procure resolver qualquer pendência no trabalho de 
maneira discreta. Reserve um tempinho para fazer 
o que mais gosta e aproveite para descansar. Seu 
charme vai fazer sucesso no amor. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Bom dia para dar uma atenção extra ao visual. Se 
estiver se desentendendo com alguém próximo, isso 
pode se tornar mais sério agora. Os amigos podem 
ajudar na paquera. 

Hoje, você pode se divertir viajando ou visitando um 
amigo. Porém, antes de colocar os pés na estrada, 
planeje tudo com cuidado para evitar imprevistos. A 
dois, deixe os segredos de lado. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 1

Clemência;
miseri-
córdia

Inseto
indicador
de águas
límpas

"It Will 
(?)", su-
cesso de 

Bruno Mars

Forma da
curva de
retorno

Principal
rio da
África 
do Sul 

Lina (?)
Bardi,

projetista
do Masp

Norman
Mailer,
escritor
dos EUA

"Errando
(?) que se
aprende"

(dito)

Indústria
(abrev.)

Escola
literária 
de Émile

Zola

Cesário
Verde,
poeta

português

Que
passou a

fazer parte
de (fem.)

Música
típica

argentina

Príncipe
(?), figura
de contos
de fada

Associado
a épocas
passadas

Sigla de
sites de
partidos
políticos

Andar
da porta-
ria, nos
edifícios

"Rotação",
em rpm
(Fís.)

Posição 
de cada
ator em

cena
"Lar" das 

Tartarugas
Ninjas
(HQ) 

Guia com informações
para quem pretende

fazer o vestibular
Diz-se do número 7

(?) de confessionário:
não pode ser revelado

Nelson Rubens,
apresentador de TV

Jacques
(?), psi-
canalista

Doença respiratória crônica que
acomete quem fumou

por longos anos
Exposta com minúcias

Carro, 
em inglês

Virilidade

(?) Silva,
sambista

Região eu-
ropeia que
abrange
Noruega,
Suécia e  

Dinamarca

Verso, em
francês
Vexame
(gíria)

Viseira 
de boné 

ou quepe

Reduz
a pó

A pessoa
que alcan-
çou idade

muito
avançada

19ª letra
grega

Deterio-
ração

Interjeição
mineira
Poder, 

em inglês

Saudação
 jovial

Cobalto
(símbolo)

Festa de
núpcias

Laço, em
inglês

Notre-(?),
catedral
gótica 

de Paris

EESM
INDULGENCIA

FECARRAIN
ISMAELBU

ESCANDINAVIA
VERSOBLL

MICOEIND
NATURALISMO

PALAUATC
UINCLUIDA
LONGEVACAN
MOIBOND
ODATADOOI

ENCANTADOD
ADGMARCA

TERREOESGOTO

3/can — car — tau. 4/bond — dame — rain — vers. 5/lacan. 6/orange. 11/naturalismo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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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

01 
23 
00 
00 
16

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 O último fim de semana foi um 
dos mais violentos no trânsito de 
Cascavel desde o início do ano. Da 
0h de sexta-feira (9) até a meia-
-noite de domingo (11) foram regis-
trados 19 acidentes.

Segundo dados repassados 
pela Transitar (Autarquia Municipal 
de Mobilidade, Trânsito e Cidadania), 
na última sexta, ocorreram oito aci-
dentes com 19 pessoas envolvidas, 
das quais duas ficaram feridas.

Já no sábado, a Transitar regis-
trou dez acidentes, com 21 pes-
soas envolvidas e um ferido. No 
domingo, houve uma ocorrência 
com dois envolvidos e um ferido. 

A violência se reflete em dados 
trágicos. No primeiro trimestre do 
ano passado, 11 pessoas perde-
ram a vida no trânsito de Casca-
vel. Nos três primeiros meses 
deste ano, já são 15 óbitos, 
aumento de 36,36%. 

O crescimento de mor tes 
de passageiros de automóveis 
chegou a 200% em relação ao 
mesmo período de 2020, quando 
consta um óbito. Neste ano, três 

 Mais uma morte 
Engrossando as tristes estatísticas, um acidente registrado na BR-277, no 

perímetro urbano de Cascavel, na manhã da última segunda-feira, tirou a vida 
de Gustavo Henrique Bernardes, de 21 anos.  O acidente envolveu uma Honda 
CB600F Hornet e uma Honda CB250F Twister, ambas com placas de Cascavel. 
O condutor da Twister de 39 anos sofreu lesões leves. Conforme a PRF (Polícia 
Rodoviária Federal), o acidente foi causado por velocidade incompatível com a 

via. O motociclista que morreu não era habilitado.  

Cascavel tem 19 acidentes em três dias 

 Um bebê de três dias de vida 
morreu na tarde dessa terça-feira 
(13) após engasgar com o leite 
materno. O caso aconteceu no Jar-
dim Brasília, em Cascavel.

A família foi rapidamente à UBS 
(Unidade Básica de Saúde) do 
Los Angeles pedir ajuda. Além da 

equipe médica local, foi acionada 
uma equipe do Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência), 
do Siate (Serviço Integrado de Aten-
dimento ao Trauma em Emergência) 
e o médico de plantão. Contudo, 
apesar dos esforços, a menina não 
sobreviveu. 

Van com 
marcas de tiros 

Uma van com marcas de tiros foi 
encontrada em uma estrada rural 

na região oeste de Cascavel na 
manhã de ontem. 

O veículo não tinha registro de 
roubo nem furto e foi encontrado 
por uma equipe do GPOM (Grupo 
de Patrulhamento Ostensivo com 

Motocicletas) da Guarda Municipal. 
Policiais do GDE (Grupo de Diligên-
cias Especiais) foram mobilizados e 
o veículo foi levado ao pátio da 15ª 

Subdivisão Policial de Cascavel.

passageiros perderam a vida.
A morte de motociclistas tam-

bém cresceu 25%. Em 2020, 

quatro pessoas morreram e, em 
2021, cinco perderam a vida no 
perímetro urbano da cidade. 

 P
R

F

 Carreta com cigarros é apreendida
Uma operação conjunta entre a Receita Federal de Cascavel e a de Joinville (SC) 

resultou na apreensão de uma carreta bitrem na BR-467 entre Cascavel e Toledo.
Após vistoria dos agentes, foram encontradas debaixo de uma camada de soja 
800 caixas com cigarros contrabandeados.  A carreta foi encaminhada para a 

Receita Federal e o motorista foi conduzido para a Polícia Federal de Cascavel.

RECEITA FEDERAL

Bebê de 3 dias morre engasgado
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 O Futebol Clube Cascavel tem 
um grande desafio nesta quinta-feira 
(15) contra o time do Avaí pela Copa 
do Brasil. O duelo vale uma vaga 
para a terceira fase da competição 
nacional. O jogo começa às 19h, no 
Estádio da Ressacada, em Floria-
nópolis, e será transmitido ao vivo 
para todo o País pelos canais de TV 
fechada SporTV e Premiere.

Em solo catarinense, os atletas 
do time de Cascavel se preparam 
forte para enfrentar o Leão da Ilha. 
“Concretizando esta vitória, será uma 
realização de um sonho por parte do 
clube, poder estar na elite do futebol 
brasileiro na Copa do Brasil. Como 
treinador, será uma realização por 
ver o meu trabalho dando resultado. 
É muito difícil passar uma ideia de 
jogo, e quando você vê um elenco 
comprando essa ideia, e a executa 
dentro de campo, alcançando resul-
tados positivos, é uma felicidade. Eu 
espero que, neste jogo, as coisas se 
direcionem para esse caminho, o da 
vitória”, afirma o técnico da Serpente 
Aurinegra, Tcheco.

O treinador avalia quais pontos 
fortes ele enxerga em ambas as 
equipes: “Uma equipe muito bem 
treinada, desenvolvida taticamente, 
está em uma evolução física satisfa-
tória e tem jogadores de qualidade e 
conhecidos no Brasil todo, isso mos-
tra a força do Avaí. Agora, sobre o 
Cascavel, é um time que está con-
fiante, empolgado pelo bom início de 
trabalho. Esperamos que os atletas 
continuem a fazer bons jogos e este-
jam inspirados para essa partida”.

Tcheco fala ainda sobre a expec-
tativa da partida: “É um jogo muito 
importante na temporada, pra confir-
mar o trabalho que vem sendo feito, 
e também para a história do Casca-
vel. Um passo que o clube pode dar 

no cenário brasileiro e mostrar qual 
caminho quer seguir no futuro. Enten-
demos que passar de fase na Copa 
do Brasil será um momento histórico, 
mas para isso sabemos que vamos 
enfrentar um adversário muito difícil 
e qualificado. Por mais experiente 
que o atleta seja sempre vai ter um 
friozinho na barriga, uma expecta-
tiva para jogos grandes e decisivos 
como este. Tentamos controlar essa 
ansiedade no dia a dia, com muita 
conversa. Mas acho que, acima de 
tudo, a confiança que o elenco está 
tendo para jogar e desenvolver o jogo 
ajuda no controle mental”. 

Copa do Brasil: FC Cascavel 
enfrenta Avaí na briga por vaga

A
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Lembranças
O atacante Peu, formado nas catego-

rias da base do Cascavel, tem boas 
lembranças de quando atuou no 

Estádio da Ressacada e espera poder 
reviver bons momentos, desta vez 
com a camisa aurinegra. “Tem um 
gosto especial essa partida. Depois 

de alguns anos, vou poder jogar 
novamente na Ressacada, onde fiz 

meu primeiro gol como profissional, 
aos 17 anos. Quero acreditar na lei 
do ex, sempre ouvi essa história, e 

agora, nesta quinta-feira, quero acre-
ditar. Tomara que comigo dê certo, e 
que eu possa comprovar essa mística 

que existe dentro do futebol”.

Evolução dentro e fora de campo
À frente do clube desde 2017, quando foi reformulada a gestão da equipe, o 

presidente do Futebol Clube Cascavel, Valdinei Silva, destaca a importância do 
confronto contra o Avaí. “Esse jogo é a confirmação que o modelo de gestão 
adotado pelo Cascavel está no caminho correto: constante e perene, e que, 

independente do resultado, o trabalho continuará com a mesma serenidade e 
confiança no futuro”.

A evolução do time de Cascavel também aconteceu fora de campo. Em cinco 
anos, a nova gestão do clube já vendeu aproximadamente 130 mil camisa do 
clube, para mais de mil cidades diferentes em todo o Brasil e exterior. No ano 

passado, foram comercializadas 60 mil camisas da Serpente Aurinegra, tornando 
o Cascavel o time do interior do País que mais vendeu camisas em 2020. Na 

temporada 2021, já foram vendidas cerca de 20 mil unidades.
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 Inter tenta 
recuperação 

Nesta quarta-feira (14), o Internacio-
nal volta a campo pelo Campeonato Gaú-
cho e enfrenta o Aimoré, no Estádio Cristo 

Rei, às 21h30. A equipe vem de derrota 
no estadual, quando perdeu o Gre-Nal 

para seu principal rival e completou duas 
rodadas sem vencer na competição. Com 
17 pontos conquistados em nove jogos, 
o Inter está na vice-colocação na tabela. 

Uma vitória diante do Aimoré repre-
sentaria a conquista da liderança e uma 

gordura na luta contra os rivais que estão 
buscando uma vaga no G-4 do estadual.  

 Em meio ao adiamento de jogos 
e rodadas por conta da pandemia do 
novo coronavírus, a Federação Para-
naense de Futebol sofre mudanças 
em um de seus principais setores, 
o Departamento de Competições, 
responsável por organizar todos os 
campeonatos da entidade. 

Marcius Koehler pediu demissão 

ontem e um novo nome deverá ser 
anunciado em breve pela entidade. 

O Paranaense deveria estar na 
9ª rodada, mas algumas equipes 
(Athletico e Paraná) só disputa-
ram duas par tidas até agora. As 
que mais jogaram (FC Cascavel, 
Cascavel CR e Azuriz) entraram 
em campo cinco vezes.

Grêmio busca 
vaga hoje na 
Libertadores

O Grêmio decide nesta quarta a 
passagem para a fase de grupos 
da Libertadores. O time recebe o 
Independiente Del Valle, às 19h15, 
na Arena, pela partida de volta da 
terceira fase. 

A equipe de Renato Gaúcho pre-
cisa de uma vitória simples para 
avançar na competição continental, 
por 1 a 0, por conta da regra do gol 
qualificado, já que perdeu a primeira 
partida por 2 a 1. Quem avançar 
entra no grupo de Palmeiras, Defen-
sayJusticia e Universitario, do Peru. 

Conmebol recebe 50 mil vacinas 
A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou nessa ter-

ça-feira que vai receber 50 mil doses de vacina contra a covid-19 para garantir 
a imunização de atletas que vão disputar a Copa América e os outros torneios 
organizados pela entidade. A negociação foi mediada pelo presidente do Uru-

guai, Luis Lacalle Pou, com o laboratório chinês Sinovac Biotech.
Em nota oficial, a Conmebol afirmou que a doação das vacinas assegura a 

realização da Copa América, prevista para começar em junho na Colômbia e 
na Argentina. A entidade promete ainda que as doses serão distribuídas priorita-

riamente para os elencos profissionais do futebol sul-americano, tanto masculinos 
como femininos. Árbitros e comissões técnicas também serão incluídos nesse plano. 

FPF tem mudanças para 
tentar retomar Paranaense

Para esta quarta, está agen-
dado apenas um jogo: Rio Branco 
x Londrina, às 16h. 

DIVULGAÇÃO

Palmeiras 
disputa ReCopa

Menos de uma semana após ser 
derrotado pelo Flamengo na final da 

SuperCopa do Brasil, o Palmeiras entra 
em campo para mais uma final. Desta 
vez, pela ReCopa Sul-Americana, que 
reúne os campeões da Libertadores 
e da Sul-Americana. A partida contra 
o Defensa y Justicia será às 21h30, no 
Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A principal novidade é a presença 
do atacante Luiz Adriano. Recuperado 

da covid-19, ele se integrou ao grupo no 
hotel na noite de domingo. 

O prefeito Leonaldo Paranhos con-
vocou um seminário para debater as 
modalidades esportivas em Cascavel. 
O seminário terá como pauta a defini-
ção de algumas ações e discussões em 
torno do desmembramento da gestão 
do esporte, que atualmente está ligada 
à pasta da Cultura.

“Temos todos os motivos para fazer 

um seminário e definir algumas ações. 
Primeiro porque a gente já trabalha com 
a possível retomada desse setor tão aba-
lado pela pandemia. Segundo, porque já 
está na Câmara de Vereadores um projeto 
que volta a separar a Secretaria da Cul-
tura e do Esporte, uma demanda deste 
segmento, das pessoas envolvidas nas 
modalidades”, diz o prefeito.

O seminário será conduzido pela 
Fmec (Fundação Municipal de Esportes e 
Cultura). De acordo com Edson Queiroz, 
diretor da Fundação, serão convocadas as 
entidades ligadas ao esporte para discu-
tir, ainda, chamamentos públicos e outras 
ações do governo municipal em todas as 
modalidades. A data do seminário ainda 
não está definida.

Seminário vai debater volta do esporte em Cascavel
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EM 2020, 
VOCÊ 
COMPROU 
O QUE É 
DAQUI.

E O 
RESULTADO 

NÃO PODERIA 
SER MELHOR.

9 meses 
consecutivos 

de crescimento. 

13% da 
exportação 
nacional do 

agronegócio  
é do Paraná.

159.398 
novas 

empresas
em 2020.

65.958 
novas vagas 
de emprego 
em janeiro e 
fevereiro de 

2021.

Abertura de 
empresa mais 

rápida e facilitada: 
apenas 1 dia.

É BOM PRA 
ECONOMIA 
DO ESTADO.

É BOM 
PRA SUA
ECONOMIA.

f e i t o n o p a r a n a . p r. g o v. b ra c e s s e
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