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LÍDER ESTADUAL

Cascavel liderou a geração de empregos em março em todo o 
Paraná. Sozinha, a cidade foi responsável por 5,2% de todas as 
vagas abertas no período. No acumulado do trimestre, já são 

3.470 trabalhadores que tiveram a carteira de trabalho assinada.
l Pág. 6

Cascavel retoma as aulas com 
rígido protocolo de segurança
Esperadas para fevereiro e adiadas devido ao agravamento da pandemia, as aulas presenciais 
começam nesta segunda-feira para oito escolas e cinco Cmeis de Cascavel. O cronograma de 
retorno das atividades presenciais foi apresentado ontem pela secretária de Educação, que 

segue um rígido protocolo de segurança contra a covid-19. l Pág. 5

DIVULGAÇÃO
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Muitas nuvens

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, disse que só a 

vacinação em massa é capaz de 
amenizar a pandemia no País 
e apelou para que países com 

doses extras da vacina contra a 
covid-19 enviem os imunizantes 

que estão sobrando ao Brasil. 

44 anos depois
O general Ernesto Geisel já fazia um governo distensionado em mea-

dos 1977, o que levou anos depois o Brasil à democracia. Antes dessa 
abertura política antagônica ao regime, não foram tempos possíveis de 
se apagar da história. Longe de ser essa narrativa estratégica e falaciosa 
de hoje, há 44 anos o general fechou o Congresso Nacional em busca da 
reforma política e do Judiciário. 

No ano 77, em que a marca Apple foi patenteada e Steve Jobs vivia 
seu tempo hippie, também ocorreu uma explosão de rádios livres pelo 
mundo, movimento que ditou novos tempos à comunicação global. Mas 
desde 1650 com o Gazette de France, os jornais diários carregaram a 
responsabilidade de imprimir com credibilidade a formação de opinião e 
narrar os fatos geopolíticos.

Nossa moeda era o Cruzeiro, o divórcio foi regulamentado e em 1977 
também elegemos a escritora Rachel de Queiroz a primeira mulher na 
Academia Brasileira de Letras. Tantos outros nesse tempo também tinham 
o escrever como ofício e, em Cascavel, o 1º de maio de 1977 tornou-se 
recorte memorial nas páginas da primeira edição do Jornal Hoje.

A missão de um jornal impresso, desde aquele tempo, sempre foi 
claramente mais conservadora. É de menor relevância noticiar a briga de 
vizinhos, uma colisão de hora em hora ou despir “indivíduos suspeitos” 
em troca de audiência degustativa e likes. Os impressos que perduram ou 
poucos deles, a exemplo do Jornal Hoje, cumprem o árduo compromisso 
de relatar fatos relevantes, gerar conteúdo que possa ser útil ao cidadão 
e que contribua com o desenvolvimento. 

Em 1977, nossas manchetes “lamentavam” a desafeição ao trabalho, 
resultado de uma pandemia psicológica motivada pela inovação tecnológica 
e que causou grave impacto econômica pela queda da produtividade. A 
pandemia da covid-19 tem tirado alguém de todos nós, mas também afetou 
drasticamente a renda de milhões de pessoas e dilacerou a confiança nas 
notícias, em razão da irradiação das fake news. 

Dentre tantos veículos importantes que nos mantêm lúcidos com o bom 
jornalismo, o Jornal Hoje chega aos 44 anos com a missão e o compro-
misso essencial de preservar as aspirações coletivas, mediando caminhos 
que reestabeleçam a ordem, a verdade e o bom senso. É preciso perceber 
todos os fatos de forma apartidária, desapaixonada e proba. É preciso estar 
acima do senso comum a serviço do interesse público.

Jefferson Lobo é tradutor e intérprete, jornalista, especialista em Comunicação e 
Marketing, e secretário de Comunicação Social de Cascavel (PR)

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

 “Apelo para aqueles 
países com doses extras 

que compartilhem 
essas vacinas com o 

Brasil de modo a conter a fase 
crítica da pandemia e evitar 

a proliferação de novas 
variantes”.
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LARI VARELLA FOTOGRAFIAS

Ramon e Flávia 
Barzotto fotografados 
pela mamãe e titia 
coruja Lari Varella
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Quatro meses do início 
da atual legislatura, muitos 
dos vereadores que não 
foram reeleitos ano pas-
sado seguem ocupando 
cargos públicos. Sem 
espaço na Câmara de Cas-
cavel, eles foram nomea-
dos em cargos comissiona-
dos da prefeitura.

Constam nos quadros 
do Executivo municipal ao 
menos 17 nomeados que 
concorreram a uma cadeira 
no Legislativo no pleito de 
2020. Eles ocupam cargos 
de secretários até estagiá-
rio. As nomeações ocorre-
ram de 1º de janeiro até 8 
de abril de 2021. 

Dos ex-vereadores que 
não alcançaram a reelei-
ção, cinco foram nomea-
dos pelo prefeito Leo-
naldo Paranhos. Carlos 
de Oliveira (Carlinhos) foi 
nomeado como gerente na 
divisão de Esporte e Lazer 
e, agora, deve ocupar a 
vaga de diretor na mesma 
secretaria. Josué Oliveira 
é assessor especial no 
gabinete do prefeito. Outro 
vereador que não conse-
guiu se reeleger e agora 
ocupa cargo de comissão 
é Roberto Parra, assessor 
técnico na Coordenado-
ria Municipal da Defesa 
Civil. Rafael Brugnerotto e 
Misael Junior já ocuparam 
cargos em comissão no 
início do segundo mandato 
de Paranhos, mas ambos 
se afastaram e voltaram 
para a Câmara. Misael 
ocupa a cadeira de verea-
dor durante a licença de 
Alécio Espinola, afastando 
por problemas de saúde, 
e Brugnerotto foi chamado 

para a Comissão de Cons-
tituição e Justiça.

Reeleito, Nei Haveroth 
foi nomeado como secretá-
rio de Meio Ambiente.

CANDIDATOS
Além dos ex-vereado-

res, a Prefeitura de Cas-
cavel também nomeou 
outros candidatos que 
não conseguiram vaga no 
Legislativo. O atual secre-
tário de Assistência Social, 
Hudson Moreschi, voltou 
ao cargo após a derrota 
nas urnas em novembro 
do ano passado.

Mauri Schaffer, que 
também foi candidato, 
foi nomeado coordenador 
Comunitário no Territó-
rio Cidadão; Crysthofour 
de Almeida, o Fão, foi 
nomeado gerente de divi-
são no mesmo programa 
de Mauri. Eduardo Lau-
rentino está nomeado no 
gabinete na Secesp. Após 
a eleição de 2020, Desciré 
Doneda retornou ao gabi-
nete do prefeito Paranhos. 
Valmir Rahmeier, o Paki-
nha, foi nomeado como 
diretor de departamento. 

Também sem sucesso 
nas urnas, Rafael Tortato 
ocupa o cargo de diretor 
no departamento de polí-
tica sobre drogas. Madson 
de Oliveira foi nomeado 
coordenador estratégico 
do Território Cidadão. Val-
mir Neves, o Paçoca, está 
nomeado como assessor 
de planejamento na Sem-
dec. Edson Rodrigues é o 
presidente da Fmec e, Con-
rado Fonseca Lara, atua 
como estagiário no setor 
de informática da Sesau. 

Sanepar
Os vereadores de Cascavel 
estão se preparando para 
um debate que pretende 
render muita dor de 
cabeça: a renovação do 
contrato com a Sanepar 
para a realização de 
serviços de saneamento 
no Município. O atual 
contrato termina em 2024, 
mas uma audiência pública 
marcada para a próxima 
quarta-feira (5) na Câmara 
deve abordar o assunto, 
além de diversas outras 
queixas constantes de 
consumidores locais. 

Beto Preto 
O secretário de Saúde do 
Paraná, Beto Preto, esteve 
na tarde de ontem (30) 
em Cascavel. Ao entregar 
um lote com 8 mil doses 
de vacinas para o combate 
à covid-19 (1ª aplicação), 
adiantou que na próxima 
semana deverá chegar nova 
remessa de imunizantes. 
Cascavel pula o sábado, 
feriado do Dia do Trabalho, 
mas no domingo (2) retoma 

Retorno de Alécio
Após um mês afastado para descansar do peso da corrente e 
tratar uma severa crise de ansiedade, o retorno do vereador 

Alécio Espínola (PSC) é aguardado para a próxima semana 
na Câmara de Cascavel. Contudo, o atual presidente do 

Legislativo, Romulo Quintino, disse que o retorno ainda não 
está definido e dependerá da condição de saúde de Alécio. 

Pela licença, Alécio deveria voltar no dia 8 de maio. Nos 
bastidores, as informações são de que ele poderia pedir de 
15 até 60 dias para seguir com o tratamento. Desde que se 

afastou, Alécio não atende ao telefone nem responde as 
mensagens de celular. Contudo, volta e meia ele publica algo 

em suas redes sociais.

Justiça Restaurativa
A vereadora Beth Leal (Republicanos) indicou uma 

preposição que dá cumprimento à lei de justiça restaurativa 
em Cascavel. De acordo com ela, o projeto visa resolver 

conflitos sob a ótica do diálogo, com a reparação do dano e 
restauração das relações. O programa funciona há anos em 

Toledo com bastante sucesso.

a vacinação em Cascavel (veja 
mais na página 4).

Beto Preto II
Cumprindo agenda, 
Beto Preto participou de 
solenidade de assinatura de 
convênio para a aquisição de 
equipamentos para a nova 
sede do Cisop (Consórcio 
Intermunicipal de Saúde), 
quando anunciou mais de R$ 
700 mil em investimentos para 
a nova estrutura, que deverá 
entrar em operação “nos 
próximos meses”. Lembrando 
que a inauguração estava 
prevista para fevereiro.

No HU
Além dos recursos destinados 
ao Cisop, o secretário de 
Saúde assinou o repasse de R$ 
1,2 milhão para a retomada 
das obras da Ala Materna do 
HUOP. A obra estava parada 
havia dois anos, agora, a 
previsão é de que, com esses 
recursos, a primeira etapa 
seja concluída. A verba tem 
emenda dos deputados 
estaduais Marcio Pacheco 
e Gugu Bueno. 

17 candidatos a vereador
ocupam cargos públicos
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Saúdo o trabalhador guerreiro que sempre 
acreditou no País sem jamais desistir e os 

funcionários e diretores do Jornal 
HojeNews pelos seus 44 anos de história 

e dedicação a Cascavel com um jornalismo 
sério e comprometido.

 Cascavel retoma 
vacinação contra covid

A Prefeitura de Cascavel retoma neste 
domingo (2) a aplicação da primeira 
dose de vacina contra a covid-19. A 

campanha entrou na fase de pessoas 
com 60 anos e, para evitar filas, foram 
divididas por data de nascimento (veja 
na tabela). A vacinação ocorre no Cen-
tro de Eventos. A aplicação da segunda 

dose segue na Unioeste.  

Cascavel formaliza repasse de 
R$ 5 mi a entidades assistenciais

Na manhã de sexta-feira (30), 
o prefeito Leonaldo Paranhos e o 
secretário de Assistência Social, 
Hudson Moreschi, assinaram os 
chamamentos públicos da Política 
de Assistência Social de Cascavel.

Seis entidades receberam a for-
malização de parcerias pelas quais 
o Município repassará recursos de 
R$ 5,5 milhões, em 32 meses, 
para o atendimento de projetos e 
programas socioassistenciais. O 
valor ajuda as instituições a cus-
tearem gastos mensais com a folha 
de pagamento e manutenção.

As entidades beneficiadas são o 
Abrigo São Vicente de Paulo, Alber-
gue Noturno, Recanto da Criança, 
Cemic, Guarda Mirim e Provopar.

No mesmo ato, foram sancio-
nadas leis municipais que alteram 

a regulamentação dos Fundos da 
Criança e do Adolescente e tam-
bém Fundo do Idoso.

O Banco de Projetos estará na 
internet, inserido no portal Assistirvi-
das.br, que entra em funcionamento 
na semana que vem e o contribuinte 
poderá obter informações das entida-
des e projetos assistenciais de Casca-
vel, e ainda como destinar o recurso.

A legislação permite que até 6% 
do chamado “imposto devido” seja 
convertido em doação no momento 
da entrega da declaração, desde 
que você tenha optado pelo modelo 

completo de tributação.
Cascavel tem condições de arre-

cadar R$ 19 milhões, no entanto, 
apenas R$ 297 mil chegaram para 
os projetos em 2019. Qualquer pes-
soa pode ajudar e não custa nada.

PROMOVER
Outra ação formalizada é o car-

tão Promover com uma segunda 
faixa de valor. Criado em 2018, o 
benefício de R$ 100 atinge R$ 300 
para as famílias que se enquadram 
em situação de extrema vulnerabi-
lidade ou vulnerabilidade. 

47º presidente da Acic
O empresário Genesio Pegoraro foi eleito por 
aclamação na noite de quinta-feira (29) como 
o 47º presidente dos 61 anos de trajetória 
da Acic (Associação Comercial e Industrial de 
Cascavel). Pela primeira vez, devido às restrições 
impostas pela pandemia, a eleição da nova 
diretoria ocorreu com o uso de plataforma digital. 
Os trabalhos foram conduzidos pelo então pre-
sidente do Conselho Deliberativo, Eder Waine 
Quareli. O presidente da Faciap (Federação 
das Associações Comerciais e Empresariais do 
Paraná), Fernando Moraes, prestigiou a AGE. 
Assis Marcos Gurgacz foi eleito vice-presidente.

ASSESSORIA
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Professora Nair Pandolfo

Professora Vicentina Guisso 

Professora Marilza Padilha

Passos para Vida

Professor Miguel Liba

Escola do Campo 
José de Alencar 
Escola do Campo Arthur
Carlos Mombach
Escola do Campo José Silvério
Escola do Campo São 
Francisco de Assis
Robert Francis Kennedy

Rubens Lopes

Hércoles Bosquirolli

Clínica Escola

Na tarde dessa sexta-feira (30), a 
secretária de Educação, Marcia Baldini, 
apresentou o cronograma de retorno 
das atividades presenciais nas escolas 
municipais e nos Cmeis (Centros Muni-
cipais de Educação Infantil), assim 
como o Plano de Ações que envolve 
essa retomada. Na próxima segunda 
(3), oito escolas e cinco Cmeis reto-
mam atividades presenciais.

Segundo a secretária, quatro 
importantes eixos envolvem as ações 
de retorno seguro das aulas na rede 
municipal: “Primeiramente a questão 
de segurança sanitária, os processos 
de ensino e aprendizagem, conside-
rando toda a questão da dificuldade 
que estamos prevendo que os alunos 
possam ter na retomada do conteúdo, 
o acolhimento a famílias, alunos e pro-
fissionais de Educação no que tange à 
saúde mental e o monitoramento per-
manente das ações de retorno, tanto 
nas escolas quanto nos Cmeis”, pon-
tuou Marcia Baldini.

A secretária explicou que, em rela-
ção à segurança sanitária, as ações 
serão trabalhadas em conjunto entre 
as Secretarias de Educação, Saúde 
(Vigilância Sanitária e Vigilância Epi-
demiológica) e Planejamento e Ges-
tão (Divisão de Medicina e Segurança 
do Trabalho). Já o monitoramento dos 

casos suspeitos e confirmados serão 
feitos pela Semed e a Sesau, assim 
como o acompanhamento. Cada uni-
dade escolar já foi orientada em rela-
ção aos protocolos de afastamento 
em casos suspeitos ou confirmados.

As famílias têm liberdade em esco-
lher o sistema remoto ou híbrido. No 
entanto, é necessário que, em casos 
de mudança de opinião, a família do 
aluno procure antecipadamente a uni-
dade escolar, já que o momento exige 
planejamento em relação à organiza-
ção das turmas, para que seja respei-
tado o distanciamento entre os alunos 
em sala de aula.

VACINAÇÃO
Marcia Baldini expôs que as ações 

colaboram para um retorno seguro e 
comemorou a aprovação recente do 
Projeto de Lei 50/2021, que prevê 
prioridade na vacinação aos profissio-
nais da Educação: “Isso nos dá segu-
rança e uma esperança maior de que 
tão logo esses profissionais sejam 
vacinados, que possam se sentir 
seguros em relação ao trabalho”. 

A secretária também informou 
que a testagem dos profissionais 
terá sequência e que o Plano de 
Ações é flexível quanto a avançar ou 
retroceder no cronograma, de acordo 

com os números da pandemia.

RETORNO
Para a próxima segunda-feira 

(3) está previsto o retorno presen-
cial de oito escolas municipais e 5 
Cmeis. As Escolas do Campo José 
de Alencar, Arthus Oscar Mombach, 
José Silvério e Francisco de Assis, 
as Escolas urbanas Hércoles Bosqui-
rolli, Rubens Lopes e Robert Gran-
cis Kennedy, A Clínica Escola Juditha 
Paludo Zanuzzo, e os Cmeis Profª 
Nair Pandolfo Zaffari, Profª Vicentina 
Guisso, Profª Marilza Padilha, Passos 
Para a Vida e Prof. Miguel Liba.

No dia 19 de abril, os dois Cmeis e 
a Escola Municipal do Conjunto Riviera 
iniciaram as atividades presenciais 
dentro das ações do Território Eficiên-
cia, assim como a Escola da Transpa-
rência, na mesma região, que come-
çou na última quarta-feira (28).

Cascavel intensifica volta às aulas, 
com rígido protocolo de segurança

Acesse 
pelo QR 
code o 
crono-
grama de 
retorno de 
todas as 
escolas 
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 Neste Dia do Trabalho, uma boa 
notícia: Cascavel lidera a geração de 
emprego formal (com carteira assi-
nada) em março em todo o Paraná. 
Conforme dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desemprega-
dos), divulgados esta semana, foram 
abertas 598 vagas, o que representa 
que Cascavel gerou 5,2% de todos 
os empregos formais criados entre 
os 399 municípios paranaenses - o 
Paraná criou 11.507 vagas no mês.

No acumulado do trimestre, Cas-
cavel tem saldo positivo de 3.470 
empregos. No Estado, foram criados 
78.484 postos de trabalho.

Para o prefeito Leonaldo Para-
nhos, os números refletem o DNA 
empreendedor da cidade. 

Ele destaca que, desde o início do 
ano, foram expedidos 1.737 alvarás. 
Se levar em consideração os dias 
úteis, isso representa que a cada hora 
uma empresa é criada em Cascavel. 

Paranhos destaca que essas 
1.737 novas empresas irão criar 
aproximadamente 11 mil empregos. 
“Por isso que estamos liderando a 
oferta de emprego na cidade. Graças 
ao sistema que adotamos de libe-
ração de alvarás, de agilidade nos 
processos, facilitando a vida dos 
empresários”, afirma.

As ferramentas de desburocra-
tização criadas nos últimos quatro 
anos levaram Cascavel a ser uma 
das cidades mais rápidas do Brasil 

Cascavel lidera geração de emprego

para abrir uma empresa. De acordo 
com o Painel Mapa das Empresas, 
do Ministério da Economia, Cascavel 
é a sétima cidade mais ágil do Brasil 
para se abrir uma empresa.

Os números refletem as ações 
desenvolvidas pelo Município de 
Cascavel, como o Alvará Online, 
que ajudará a consolidar a Rede-
Sim, o que permite a abertura de 
uma empresa praticamente de 
forma imediata e 100% on-line.

Michel Lopes, que acaba de 

entregar a presidência da Acic (Asso-
ciação Comercial e Industrial de Cas-
cavel), diz que Cascavel cresce e se 
destaca pala força de trabalho e seu 
viés empreendedor: “Vejo que Casca-
vel, dentro de uma retomada econô-
mica, muito bem administrada e muito 
bem gerida pelo prefeito Paranhos, em 
conjunto com as principais entidades 
do setor produtivo, conseguiu, dentro 
desse processo de governança, fazer 
uma magnífica retomada e os núme-
ros só demonstram isso”, afirma. 
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 l A partir de 1989 - Ibama fez visto-
rias no Zoológico para poder adequar 
os recintos dos animais e demais 
instalações; 
l 1989/1990 - Foi feito um crono-
grama de varias adequações, constru-
ções e reformas em todo o parque;
l 1992 - Foi inaugurado o Museu de 
História Natural e o Centro de Edu-
cação Ambiental, com uma parte do 
recurso doado pelo Unibanco, como 
um prêmio aos trabalhos de Educação 
Ambiental que era realizado;
l  1992/1994 - Iniciaram-se as 
obras, com os recintos dos leões e na 
sequência, foi construída uma cozinha 

e um pequeno açougue, já que havia 
muita doação de animais para alimen-
tar os felinos; 
l 1994 - Foi construído um refeitório, 
com banheiros e vestiários masculino 
e feminino; 
l 1997 - Construção dos recintos de 
catetos, queixadas, jacarés, cágados, 
veados e capivaras, além de um lago 
artificial para peixes ornamentais, inau-
gurados em dezembro de 1997; 
l 2011 - Inauguração do serpentário, 
que abriga mais de 25 espécies de 
cobras;
l A partir de 2011 - Construção 
de recintos para saguis e para 

pequenos felinos;
l 2015 - Inauguração do Setor Extra 
para abrigar animais excedentes, qua-
rentena para pequenos e grandes ani-
mais (leões, onças etc). Nesse com-
plexo, aproveitando uma construção já 
existente, foi feito um pequeno hospi-
tal veterinário;
l  2015 - Revitalização completa 
do Eco Museu - Centro de Educação 
Ambiental Gralha Azul e Auditório.
Além de todas essas intervenções, 
foram realizados serviços internos, 
implantação de asfalto, contenção das 
águas, colocação de todas as placas 
indicativas e parque infantil.  

 Um dos espaços mais agradá-
veis de Cascavel para se visitar 
com crianças, o Zoológico recebeu 
significativos investimentos nas 
duas últimas décadas.

A pedido do Ibama, os gestores 
precisaram fazer adequações nas 
instalações e nos recintos para que 
o espaço permanecesse aberto 
ao público. Foram mais de R$ 4 
milhões em investimentos, sendo 
que, apenas emendas do ex-depu-
tado federal Alfredo Kaefer soma-
ram R$ 1,7 milhão (sem correção). 
O setor extra, por exemplo, inau-
gurado em 2015, custou R$ 760 
mil, dos quais R$ 630 mil foram de 
emenda parlamentar.

“Todas essas obras foram neces-
sárias, pois não havia estrutura 

Zoo de Cascavel recebeu
mais de R$ 4 mi em obras

mínima para o bom funcionamento 
do Zoo”, lembra Gladis Dalmina, que 
por muitos anos foi a responsável 
pelo Zoológico e esteve à frente 
das principais mudanças. “Se não 
tivéssemos feito algo [na época], 
o Zoológico estaria fechado desde 
aquela época! Agora é um impor-
tante local de lazer dos cascavelen-
ses e demais visitantes”.

Hoje com 42 anos, e fechado 
ao público devido à pandemia, 
o espaço passa por novas refor-
mas, que começaram ano passado 
e somam cerca de R$ 300 mil. 
Foram reconstruídos os recintos 

FOTOS: ARQUIVO

Inauguração do setor extra foi grande avanço

Kiara é a mais nova moradora do 
Zoológico

dos jabutis, das antas e dos jaca-
rés, comprados equipamentos e 
reformado o setor extra. 

Vitória, tamanduá-mirim que 
chegou há pouco tempo, vai ganhar 
um espaço pra chamar de seu. 

Construído ao lado do serpen-
tário, os jabutis terão agora aque-
cedores a óleo, lâmpadas de cerâ-
mica e área de manejo. 

“Sem visitantes, conseguimos 
dar andamento em grandes obras 
que não seriam possíveis com pes-
soas circulando no parque”, explica 
o gerente de vida silvestre do Zoo, 
Rodrigo Neca Ribeiro.

Obras de melhorias no Zoo ao longo dos anos
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Sanepar se recusa a desassorear
o Lago e proíbe a prefeitura;

Paranhos fala em municipalizar 
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Volta às aulas
A rede municipal de educação inicia o ano letivo dia 8 de 
fevereiro em Cascavel, inclusive nos Cmeis. A indefinição 

ainda é se as aulas serão presenciais. Paralelo a essa 
programação, a prefeitura já abriu chamamento para 

contratar novas vagas para a educação infantil.
l Págs. 8e9

O prefeito Leonaldo Paranhos não recebeu bem a resposta da Sanepar de que não fará 
o desassoreamento do Lago Municipal de Cascavel e ainda proíbe o Município de fazê-lo. 
Reclamando do descaso da estatal com o Município de longa data, Paranhos já fala em 

municipalizar o serviço de água e esgoto. l Pág. 4

Com duas incógnitas,
Paranhos praticamente
define seu secretariado

PÁGINA

04
PC identifica autor de
latrocínio de mulher após
quase dois anos do crime

FC Cascavel se apresenta
hoje para pré-temporada
do Paranaense de futebol
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 Higienização de abrigos 
As 54 estações de embarque e desembarque mais os 400 

novos abrigos de ônibus instalados em Cascavel serão 
higienizados e depois passarão por processo de sanitização. 

l Pág. 7

Prefeitura altera lei para 
simplificar a abertura e o
fechamento de empresas

O prefeito de Cascavel vai encaminhar à Câmara de Vereadores um projeto que altera o 
Código Tributário do Município para simplificar a abertura e o fechamento de empresas. 

Essa desburocratização vai eliminar um problema crônico que os empresários têm na hora 
de encerrar as atividades. l Pág. 3

S
EC

O
M

Acic lança nesta quarta 
campanha por concessão
de pedágio sem outorga
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Sem esperança no Carnaval, 
mercados antecipam a
venda de ovos de Páscoa 

FC Cascavel entra em 
campo nesta sexta, em
jogo treino contra Maringá
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Com 5 anos de atraso, CNTA
será inaugurado nesta quinta

Com direito à presença do presidente Jair Bolsonaro, o CNTA (Centro Nacional de Treina-

mento de Atletismo) será finalmente entregue à população. A obra chega com cinco anos 

de atraso, já que sua construção teve início para que servisse como base para os jogos 

olímpicos do Rio de Janeiro, de 2016. l Pág. 14

MUTIRÃO SAFRA
Após um dos janeiros mais chuvosos da história, o 

Mutirão Safra está a campo para recuperar as estradas 

rurais a fim de garantir o escoamento da produção 

agropecuária. A força-tarefa identificou 53 pontos críticos 

em São João, Juvinópolis, São Salvador e Sede Alvorada.

l Pág. 7 

S
E
C

O
M

PÁGINA

03

Edição 8415- Ano 44
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

CASCAVEL 

CASCAVEL 

CASCAVEL 

CASCAVEL 

CASCAVEL 

    ,10/2/2021

Cascavel é a 11ª melhor
cidade para se viver,
aponta ranking nacional

PÁGINA

12
Município quer ter a 1ª 
delegacia de combate a 
maus-tratos de animais

PÁGINA

16
Governador ratifica novo 
salário mínimo regional, 
que é o maior do País

 Com o fim do pagamento do auxílio emergencial e o retorno das aulas, mais que dobrou 
a procura por emprego em Cascavel em janeiro se comparado a dezembro. Ainda assim, 
sobram vagas. Isso porque a maioria dos candidatos quer escolher carga horária e até a 

empresa em que pretende trabalhar. l Pág. 7

Movimento na Agência do 
Trabalhador cresce 110%

SECOM

  Vacinação 
de idosos 

Cascavel começou a vacinar contra 
a covid-19 idosos com mais de 90 

anos de idade. O grupo está sendo 
imunizado no sistema drive-thru, 
na Central de Vacinação, que fica 
no Centro de Eventos. Para essa 

etapa, foram disponibilizadas 
1.190 doses. O que sobrar, será 

usado a partir da próxima segunda 
para a vacinação de pessoas com 

mais de 80 anos.
l Pág. 5

1º de maio dia que marcou história pois foi 
reconhecido o valor do profissional trabalhador !
Neste dia quero parabenizar a cada profissional 

trabalhador e a equipe de funcionários do
 Jornal Hoje News pelos 44 anos 

de bom jornalismo!

20800
Você conhece,
você confia.

Você  conhece ,  você  confia .

Desafios
Crises recentes (internas e externas) sa-
cudiram o veículo, que teve a circulação 
reduzida nos anos de 2015 até metade 
de 2017, quando voltou reinventado, 

em formato ainda mais inovador, versá-
til, dinâmico e com distribuição gratuita. 

A nova apresentação veio sob 
o nome HojeNews. 

Assolado pela crise econômica de 
2018 e 2019, que reduziu a quanti-
dade de publicidade das empresas 

parceiras, o jornal precisou readequar 
a equipe, levando a uma nova estraté-
gia de circulação, agora semanal, para 

manter vivo seu propósito: servir a 
sociedade. O impresso “briga” com o 
avanço do digital e as facilidades das 
redes sociais, com a crise econômica, 
agravada pela pandemia. Um esforço 
contínuo para garantir a sobrevivên-
cia, recompensado pelo respaldo dos 

nossos leitores, que nos permite agora 
completar mais um ano de existência, 
e dar estímulo para resistir às dificul-

dades e vencer os obstáculos.
Apesar de tantas transformações físicas, 
a essência se mantém preservada: ser o 
porta-voz da comunidade, um presta-

dor de um serviço essencial, levando as 
principais notícias sempre com ética, 

respeito e responsabilidade.

 Porta-voz da população de Casca-
vel, o Jornal HojeNews completa nes-
te sábado 44 anos de uma relação de 
amor à cidade, cuja história registra 
em quase 8,5 mil edições, contada 
sempre com muito respeito.

Assim como a Capital do Oeste, 
o jornal também passou por gran-
des transformações nessas mais 
de quatro décadas, mas resiste a 
uma das mais desafiadoras, que 
é a substituição do impresso pelo 
digital. Embora todo conteúdo es-
teja disponível na rede mundial, as 
páginas de papel continuam levan-
do informações aos seus milhares 
de leitores, muitos dos quais nos 
acompanham há 30, 40 anos.

Fundado em 1º de maio de 1977 
pelos jornalistas Frederico Leopoldo Se-
frin Filho, Heinz Schmidt, Pedro Valdir de 
Souza e João Adelino de Souza, alguns 
anos depois foi assumido pelos irmãos 
Rozelmo e Rosalvo Tavares da Silva, em 
1998, o empresário Alfredo Kaefer ad-
quiriu o jornal, que passou a circular dia-
riamente e com um perfil forte, crítico, 
independente e imparcial.

No seu início, o jornal tinha vei-
culação semanal, mas pouco tem-
po depois conquistou seu espaço e 
passou a ter edições diárias.

O formato tabloide inovava em meio 
a uma tradição de “jornalões” standard, 
facilitando o acesso e a leitura. 

Em sua longa história, o jornal 
se destaca por levantar e defender 

bandeiras em prol da comunidade, 
como nos casos da duplicação da 
BR-277, no combate à dengue, na 
campanha pela paz e tantos outros 
casos sempre voltados à justiça e 
ao bem-estar das pessoas.
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SEM CPMFReceita Federal prepara ações para manter acesso às contas bancárias Pág. 04
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 Edição 4844

REGULAMENTAÇÃO NÃO FOI VOTADA NO PRAZO DETERMINADO

Lei é ignorada e gera
perdas à arrecadação
A regulamentação da Lei Geral, que beneficiaria as micros e pequenas empresas, não foi estabelecidaA regulamentação da Lei Geral, que beneficiaria as micros e pequenas empresas, não foi estabelecidaA regulamentação da Lei Geral, que beneficiaria as micros e pequenas empresas, não foi estabelecidaA regulamentação da Lei Geral, que beneficiaria as micros e pequenas empresas, não foi estabelecidaA regulamentação da Lei Geral, que beneficiaria as micros e pequenas empresas, não foi estabelecida
em Cascavel, o que pode gerar inclusive perda na arrecadação dos cofres municipais. Mas não foi porem Cascavel, o que pode gerar inclusive perda na arrecadação dos cofres municipais. Mas não foi porem Cascavel, o que pode gerar inclusive perda na arrecadação dos cofres municipais. Mas não foi porem Cascavel, o que pode gerar inclusive perda na arrecadação dos cofres municipais. Mas não foi porem Cascavel, o que pode gerar inclusive perda na arrecadação dos cofres municipais. Mas não foi por

falta de aviso: a Amic enviou sugestões ao Executivo, que não tomou providência alguma.falta de aviso: a Amic enviou sugestões ao Executivo, que não tomou providência alguma.falta de aviso: a Amic enviou sugestões ao Executivo, que não tomou providência alguma.falta de aviso: a Amic enviou sugestões ao Executivo, que não tomou providência alguma.falta de aviso: a Amic enviou sugestões ao Executivo, que não tomou providência alguma. Pág. 07
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Sem estrutura,
Conselho não

consegue fiscalizar
todas as casas de
jogos eletrônicos
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MUNDIAL DE CLUBESMUNDIAL DE CLUBESMUNDIAL DE CLUBESMUNDIAL DE CLUBESMUNDIAL DE CLUBES
Milan e Boca
decidem hoje

tetracampeonato
Pág. 20

CONTRABANDOCONTRABANDOCONTRABANDOCONTRABANDOCONTRABANDO
Dois presos e três

veículos apreendidos
em operação

Pág. 16

INFIÉISINFIÉISINFIÉISINFIÉISINFIÉIS
Semana decisiva para

vereadores defenderem
o mandato

Pág. 02

ESTÁDIOESTÁDIOESTÁDIOESTÁDIOESTÁDIO
Gramado do

Olímpico será
recuperado

Pág. 17

Brasileiro de Marcas
Os pilotos de Cascavel Marco “Tiko”

Romanini e Daniel
Reisdorfer conquistaram a

primeira fila no grid
da última etapa do

Campeonato
Brasileiro de Marcas

& Pilotos, em
Interlagos.

Liga de Futebol
Dois jogos encerram hoje as
atividades do ano da Liga de

Futebol de Cascavel, no
Estádio Ninho da Cobra. Os

confrontos serão transmitidos
ao vivo pela Catve e decidem
os títulos da categoria Sub-13

da Copa Catve de Futebol
Menores e a Taça Cidade de

Amadores.
Pág. 18
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COMPRAS
Para a alegria dos lojistas, foi intenso o movimento no Centro de
Cascavel ontem. Os consumidores preferiram não deixar para a última
hora e muitos estão antecipando as compras. Esta semana as lojas
atenderão até as 22h e a expectativa é vender mais que ano passado,
equilibrando as finanças e fechando o ano com bons resultados.

 , 06/02/2018
Edição 7950 - Ano XLI

Câmara de
Cascavel inicia
ano legislativo

PÁGINA
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Trânsito em
duas pistas
na Tancredo
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FC Cascavel
e Furacão será
no sábado
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SHOW RURAL ATRAI PRÉ-CANDIDATOS
 Pág. 04

Começa a colheita
A soja de verão começou a ser colhida nos 28 municípios de abrangência do núcleo de

Cascavel da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. A expectativa do Departamen-
to de Economia Rural é uma safra de 2,1 milhões de toneladas. A colheita atingiu 1% do

volume plantado e a previsão é de que até o dia 10 de março toda a produção seja
colhida. Há produtores colhendo e ao mesmo tempo iniciando uma nova plantação.

 Pág. 08
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Já contou a história de cada bairro 
e de cada rua da cidade, assim como 
trouxe o perfil dos distritos. Todo o 
acervo está arquivado na Biblioteca 
Pública Municipal e na sede, disponí-
vel para consulta pública.

1977 2000
2007

2018

Hoje completa 44 anos de relação de amor e respeito a Cascavel
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Sanepar se recusa a desassorear
o Lago e proíbe a prefeitura;

Paranhos fala em municipalizar 
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Volta às aulas
A rede municipal de educação inicia o ano letivo dia 8 de 
fevereiro em Cascavel, inclusive nos Cmeis. A indefinição 

ainda é se as aulas serão presenciais. Paralelo a essa 
programação, a prefeitura já abriu chamamento para 

contratar novas vagas para a educação infantil.
l Págs. 8e9

O prefeito Leonaldo Paranhos não recebeu bem a resposta da Sanepar de que não fará 
o desassoreamento do Lago Municipal de Cascavel e ainda proíbe o Município de fazê-lo. 
Reclamando do descaso da estatal com o Município de longa data, Paranhos já fala em 

municipalizar o serviço de água e esgoto. l Pág. 4

Com duas incógnitas,
Paranhos praticamente
define seu secretariado
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PC identifica autor de
latrocínio de mulher após
quase dois anos do crime

FC Cascavel se apresenta
hoje para pré-temporada
do Paranaense de futebol

PÁGINA

12
PÁGINA

15

Edição 8411- Ano 44
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

CASCAVEL 

CASCAVEL 

CASCAVEL 

CASCAVEL 

CASCAVEL 

    ,13/1/2021

 Higienização de abrigos 
As 54 estações de embarque e desembarque mais os 400 

novos abrigos de ônibus instalados em Cascavel serão 
higienizados e depois passarão por processo de sanitização. 

l Pág. 7

Prefeitura altera lei para 
simplificar a abertura e o
fechamento de empresas

O prefeito de Cascavel vai encaminhar à Câmara de Vereadores um projeto que altera o 
Código Tributário do Município para simplificar a abertura e o fechamento de empresas. 

Essa desburocratização vai eliminar um problema crônico que os empresários têm na hora 
de encerrar as atividades. l Pág. 3
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Acic lança nesta quarta 
campanha por concessão
de pedágio sem outorga
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Sem esperança no Carnaval, 
mercados antecipam a
venda de ovos de Páscoa 

FC Cascavel entra em 
campo nesta sexta, em
jogo treino contra Maringá
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Com 5 anos de atraso, CNTA
será inaugurado nesta quinta

Com direito à presença do presidente Jair Bolsonaro, o CNTA (Centro Nacional de Treina-

mento de Atletismo) será finalmente entregue à população. A obra chega com cinco anos 

de atraso, já que sua construção teve início para que servisse como base para os jogos 

olímpicos do Rio de Janeiro, de 2016. l Pág. 14

MUTIRÃO SAFRA
Após um dos janeiros mais chuvosos da história, o 

Mutirão Safra está a campo para recuperar as estradas 

rurais a fim de garantir o escoamento da produção 

agropecuária. A força-tarefa identificou 53 pontos críticos 

em São João, Juvinópolis, São Salvador e Sede Alvorada.

l Pág. 7 
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Cascavel é a 11ª melhor
cidade para se viver,
aponta ranking nacional
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Município quer ter a 1ª 
delegacia de combate a 
maus-tratos de animais
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Governador ratifica novo 
salário mínimo regional, 
que é o maior do País

 Com o fim do pagamento do auxílio emergencial e o retorno das aulas, mais que dobrou 
a procura por emprego em Cascavel em janeiro se comparado a dezembro. Ainda assim, 
sobram vagas. Isso porque a maioria dos candidatos quer escolher carga horária e até a 

empresa em que pretende trabalhar. l Pág. 7

Movimento na Agência do 
Trabalhador cresce 110%

SECOM

  Vacinação 
de idosos 

Cascavel começou a vacinar contra 
a covid-19 idosos com mais de 90 

anos de idade. O grupo está sendo 
imunizado no sistema drive-thru, 
na Central de Vacinação, que fica 
no Centro de Eventos. Para essa 

etapa, foram disponibilizadas 
1.190 doses. O que sobrar, será 

usado a partir da próxima segunda 
para a vacinação de pessoas com 

mais de 80 anos.
l Pág. 5

1º de maio dia que marcou história pois foi 
reconhecido o valor do profissional trabalhador !
Neste dia quero parabenizar a cada profissional 

trabalhador e a equipe de funcionários do
 Jornal Hoje News pelos 44 anos 

de bom jornalismo!

20800
Você conhece,
você confia.

Você  conhece ,  você  confia .

Desafios
Crises recentes (internas e externas) sa-
cudiram o veículo, que teve a circulação 
reduzida nos anos de 2015 até metade 
de 2017, quando voltou reinventado, 

em formato ainda mais inovador, versá-
til, dinâmico e com distribuição gratuita. 

A nova apresentação veio sob 
o nome HojeNews. 

Assolado pela crise econômica de 
2018 e 2019, que reduziu a quanti-
dade de publicidade das empresas 

parceiras, o jornal precisou readequar 
a equipe, levando a uma nova estraté-
gia de circulação, agora semanal, para 

manter vivo seu propósito: servir a 
sociedade. O impresso “briga” com o 
avanço do digital e as facilidades das 
redes sociais, com a crise econômica, 
agravada pela pandemia. Um esforço 
contínuo para garantir a sobrevivên-
cia, recompensado pelo respaldo dos 

nossos leitores, que nos permite agora 
completar mais um ano de existência, 
e dar estímulo para resistir às dificul-

dades e vencer os obstáculos.
Apesar de tantas transformações físicas, 
a essência se mantém preservada: ser o 
porta-voz da comunidade, um presta-

dor de um serviço essencial, levando as 
principais notícias sempre com ética, 

respeito e responsabilidade.

 Porta-voz da população de Casca-
vel, o Jornal HojeNews completa nes-
te sábado 44 anos de uma relação de 
amor à cidade, cuja história registra 
em quase 8,5 mil edições, contada 
sempre com muito respeito.

Assim como a Capital do Oeste, 
o jornal também passou por gran-
des transformações nessas mais 
de quatro décadas, mas resiste a 
uma das mais desafiadoras, que 
é a substituição do impresso pelo 
digital. Embora todo conteúdo es-
teja disponível na rede mundial, as 
páginas de papel continuam levan-
do informações aos seus milhares 
de leitores, muitos dos quais nos 
acompanham há 30, 40 anos.

Fundado em 1º de maio de 1977 
pelos jornalistas Frederico Leopoldo Se-
frin Filho, Heinz Schmidt, Pedro Valdir de 
Souza e João Adelino de Souza, alguns 
anos depois foi assumido pelos irmãos 
Rozelmo e Rosalvo Tavares da Silva, em 
1998, o empresário Alfredo Kaefer ad-
quiriu o jornal, que passou a circular dia-
riamente e com um perfil forte, crítico, 
independente e imparcial.

No seu início, o jornal tinha vei-
culação semanal, mas pouco tem-
po depois conquistou seu espaço e 
passou a ter edições diárias.

O formato tabloide inovava em meio 
a uma tradição de “jornalões” standard, 
facilitando o acesso e a leitura. 

Em sua longa história, o jornal 
se destaca por levantar e defender 

bandeiras em prol da comunidade, 
como nos casos da duplicação da 
BR-277, no combate à dengue, na 
campanha pela paz e tantos outros 
casos sempre voltados à justiça e 
ao bem-estar das pessoas.
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SEM CPMFReceita Federal prepara ações para manter acesso às contas bancárias Pág. 04
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REGULAMENTAÇÃO NÃO FOI VOTADA NO PRAZO DETERMINADO

Lei é ignorada e gera
perdas à arrecadação
A regulamentação da Lei Geral, que beneficiaria as micros e pequenas empresas, não foi estabelecidaA regulamentação da Lei Geral, que beneficiaria as micros e pequenas empresas, não foi estabelecidaA regulamentação da Lei Geral, que beneficiaria as micros e pequenas empresas, não foi estabelecidaA regulamentação da Lei Geral, que beneficiaria as micros e pequenas empresas, não foi estabelecidaA regulamentação da Lei Geral, que beneficiaria as micros e pequenas empresas, não foi estabelecida
em Cascavel, o que pode gerar inclusive perda na arrecadação dos cofres municipais. Mas não foi porem Cascavel, o que pode gerar inclusive perda na arrecadação dos cofres municipais. Mas não foi porem Cascavel, o que pode gerar inclusive perda na arrecadação dos cofres municipais. Mas não foi porem Cascavel, o que pode gerar inclusive perda na arrecadação dos cofres municipais. Mas não foi porem Cascavel, o que pode gerar inclusive perda na arrecadação dos cofres municipais. Mas não foi por

falta de aviso: a Amic enviou sugestões ao Executivo, que não tomou providência alguma.falta de aviso: a Amic enviou sugestões ao Executivo, que não tomou providência alguma.falta de aviso: a Amic enviou sugestões ao Executivo, que não tomou providência alguma.falta de aviso: a Amic enviou sugestões ao Executivo, que não tomou providência alguma.falta de aviso: a Amic enviou sugestões ao Executivo, que não tomou providência alguma. Pág. 07

LAN HOUSES

Sem estrutura,
Conselho não

consegue fiscalizar
todas as casas de
jogos eletrônicos

Pág. 08

MUNDIAL DE CLUBESMUNDIAL DE CLUBESMUNDIAL DE CLUBESMUNDIAL DE CLUBESMUNDIAL DE CLUBES
Milan e Boca
decidem hoje

tetracampeonato
Pág. 20

CONTRABANDOCONTRABANDOCONTRABANDOCONTRABANDOCONTRABANDO
Dois presos e três

veículos apreendidos
em operação

Pág. 16

INFIÉISINFIÉISINFIÉISINFIÉISINFIÉIS
Semana decisiva para

vereadores defenderem
o mandato

Pág. 02

ESTÁDIOESTÁDIOESTÁDIOESTÁDIOESTÁDIO
Gramado do

Olímpico será
recuperado

Pág. 17

Brasileiro de Marcas
Os pilotos de Cascavel Marco “Tiko”

Romanini e Daniel
Reisdorfer conquistaram a

primeira fila no grid
da última etapa do

Campeonato
Brasileiro de Marcas

& Pilotos, em
Interlagos.

Liga de Futebol
Dois jogos encerram hoje as
atividades do ano da Liga de

Futebol de Cascavel, no
Estádio Ninho da Cobra. Os

confrontos serão transmitidos
ao vivo pela Catve e decidem
os títulos da categoria Sub-13

da Copa Catve de Futebol
Menores e a Taça Cidade de

Amadores.
Pág. 18
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COMPRAS
Para a alegria dos lojistas, foi intenso o movimento no Centro de
Cascavel ontem. Os consumidores preferiram não deixar para a última
hora e muitos estão antecipando as compras. Esta semana as lojas
atenderão até as 22h e a expectativa é vender mais que ano passado,
equilibrando as finanças e fechando o ano com bons resultados.

 , 06/02/2018
Edição 7950 - Ano XLI

Câmara de
Cascavel inicia
ano legislativo

PÁGINA

03
Trânsito em
duas pistas
na Tancredo

PÁGINA

07
FC Cascavel
e Furacão será
no sábado

PÁGINA

15

SHOW RURAL ATRAI PRÉ-CANDIDATOS
 Pág. 04

Começa a colheita
A soja de verão começou a ser colhida nos 28 municípios de abrangência do núcleo de

Cascavel da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. A expectativa do Departamen-
to de Economia Rural é uma safra de 2,1 milhões de toneladas. A colheita atingiu 1% do

volume plantado e a previsão é de que até o dia 10 de março toda a produção seja
colhida. Há produtores colhendo e ao mesmo tempo iniciando uma nova plantação.

 Pág. 08
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Já contou a história de cada bairro 
e de cada rua da cidade, assim como 
trouxe o perfil dos distritos. Todo o 
acervo está arquivado na Biblioteca 
Pública Municipal e na sede, disponí-
vel para consulta pública.

1977 2000
2007

2018

Hoje completa 44 anos de relação de amor e respeito a Cascavel
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 Arrumar a casa é algo que faze-
mos automaticamente e todos os 
dias. Só que alguns pedaços da 
casa acabam sendo espaços para 
o acúmulo de bagunça.

Limpe tudo o que não é essen-
cial, principalmente das super fí-
cies. Lave e seque todas as coi-
sas que estão presentes nos seus 
móveis. O restante deve ficar sem-
pre guardado.

Dentro dos armários e despensa 
analise se há algo que não é essen-
cial e jogue fora ou faça uma doa-
ção. Limpe o chão de forma muito 
profunda, você pode utilizar alguma 
essência ou óleo para purificar a 
casa. A dica? Coloque uma pitadinha 
de sal na água do balde de limpeza.

Cultive plantas e ervas: outra 

ideia interessante é montar uma 
horta, fazer um jardim vertical de 
ervas e flores e cuidar para que 
fiquem fortes e cresçam.

O prazer de poder comer aquilo 
que foi plantado por você, bem 
como o ato de descarregar a ener-
gia na terra te ajudará a manter 
o equilíbrio.

Sálvia, Espada de São Jorge 
e cactos: dentre as ideias do que 
fazer em casa na quarentena, pode-
mos incluir algumas ervas e plantas 
específicas. O cansaço, a energia 
baixa e o estresse atraem energias 
ruins para dentro de casa, por isso, 
manter o bem-estar e equilíbrio é 
fundamental.

Os cactos, por exemplo, têm 
a capacidade de atrair a energia 

negativa, afastam a inveja, o mau 
olhado, melhoraram o nosso astral 
e protegem o nosso lar. Como eles 
armazenam água em seu caule 
são conhecidos por absorverem 
as energias negativas de todos os 
ambientes em que estão.

Já a espada de São Jorge tam-
bém é conhecida por seu poder 
contra a inveja, além disso, ele tem 
a capacidade biológica de promover 
a purificação de elementos tóxicos 
deixando o ar mais leve.

A sálvia é capaz de remover as 
energias associadas ao estresse, 
depressão e energias negativas. 
Ela é antibacteriana, antifúngica, 
antisséptica, antiespasmódica, 
adstringente, diurético, hipoglice-
miante e tem efeitos estrogênicos.

Renove as energias do 
lar com algumas dicas
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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
Pode ter ideias inspiradoras para resolver qualquer 
questão no trabalho. Pode ter aborrecimentos com 
documentos ou mal-entendidos. Seu signo está mais 
extrovertido e vai se soltar mais no amor.

Aquário 21/01 a 19/02
Hora de colocar os pés no chão e ser realista com o 
que ganha e gasta. Evite negócios e empréstimos com 
amigos. Marte estimula a paixão e a sedução, mas 
ciúme ou insegurança pode cortar o clima.

Peixes 20/02 a 20/03
Você terá muita inspiração no trabalho e o astral está 
favorável para investir nas boas ideias. Há risco de 
atritos em família. Paixão do passado pode reaparecer 
e balançar seu coração.

Ainda é tempo de lucrar com produtos ou serviços 
caseiros: aconselhe-se com alguém mais experiente. 
A opinião da família contará mais pontos para você, 
inclusive nos assuntos do coração.

Leão 22/07 a 22/08
Há risco de desentendimento com amigos. Adapte-se 
às mudanças no trabalho e controle os gastos. Seu 
charme vai atrair como ímã, o que deve estimular a 
conquista e o romance.

Virgem 23/08 a 22/09
Cuidado para não se iludir ou enganar com parcerias de 
trabalho. Você também pode enfrentar rivalidade com cole-
gas. Sinal de conflito entre a família e o romance à noite.

Seu dia deve ser movimentado no emprego, por isso, 
evite distrações. Nem tudo será como você gostaria, 
mas use sua experiência e confie no seu taco. Na 
união, esclareça qualquer mal-entendido.

Mesmo que tenha algum imprevisto, vai ser fácil dar 
a volta por cima ou virar o jogo a seu favor. Só não 
abuse dos gastos. No amor, sua estrela vai brilhar 
ainda mais e pode atrair inúmeros fãs.

Câncer 21/06 a 21/07
Cursos e estudos estão favorecidos, mas você pode 
precisar de mais sossego para se concentrar. Não 
faça tudo ao mesmo tempo. Quem está livre pode se 
envolver com alguém de outra cidade.

Alguém pode trair sua confiança e puxar seu tapete, 
especialmente no emprego. Lute pelo que quer, mas 
com cautela e discrição. A dois, esclareça dúvidas e 
boatos com diálogo, mas saiba ouvir.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai investir toda sua energia na carreira. Mas 
cuidado para não medir forças ou bater de frente com 
alguém. Na paquera, você será exigente, mas se esco-
lher um alvo, não vai deixar escapar.

Trabalhar em equipe será produtivo, mas não espere 
que os colegas cuidem de tudo por você. Controle 
melhor seus gastos. Boa popularidade nas paqueras. 
Mas deixe claro o que quer.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 53

SPGI
GEOPOLITICA

CULTIVOEAR
AARARNSO
RANOIATE

INDICEBOVESPA

ALAOSETP
PHALAGAE

TRANCAARAL
ORODADAÃ
VAMAORO
SILVOCRIA

COMADRECOLA
RAAMIGOP
IMADFENDA

CARTADATERRA

Égua de
menos de
dois anos

Órgão de 
reprodu-
ção dos
peixes

Primo 
de Talos

(Mit.
grega)

Estudo que
designa o
Brasil como
emergente

O de cana
é ideal no

solo de
massapê

Zilda (?):
criou a

Pastoral
da Criança

"Alea
jacta (?)",
palavras
de César

Rio suíço,
afluente 
do Reno

Tipo de
papel

resistente
e grosso

Diz-se da
pessoa
que não 

se arrisca 

"Dentro",
em "esote-

rismo"

Cobre ou
enche de
qualquer
líquido

Antigo
altar de

sacrifícios

Mar de
(?): banha

o Caza-
quistão

Disposi-
tivo de

segurança
em portas

Objeto de
crença, 
no culto
animista

Escoador
de água

O som
emitido
pelas

cobras

Cada
etapa do

torneio de
futebol

"(?) de
Luz", livro
espírita

Imagem
religiosa,
na Igreja
Ortodoxa

Protótipo
das fofo-

queiras no
Brasil

O animal
que ainda

mama

Fragmento
de objeto
desbas-

tado

Diego
Rivera,
pintor

mexicano

A mais
exata das
ciências
(abrev.)

Vão na
cabeça do
parafuso

Ouvido,
em inglês 
Browser
(Inform.)

Peça do arreio
É concedida aos pais
que se candidataram 

à adoção de órfão

Barco de
marinas
Grande
quantia

O de Mer-
cúrio dura

88 dias
Ínsula

Revolução (?):
derrubou o rei James
II do trono britânico

Prova; exame

Reflete 
o desem-
penho da
Bolsa de

Valores de
São Paulo

Deus do
Islã

Dia do (?):
20 de julho

Revista
satírica

Matéria
aderente

Obter, 
em inglês 

Declaração
de princí-
pios éticos

para a
formação
de uma

sociedade 
sustentável

3/ear — est — get — mad. 5/ceifa — ícaro. 6/bolada. 8/gloriosa. 12/carta da terra.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
23 
00 
01 
17

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
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A Polícia Militar prendeu na madrugada de ontem um indivíduo que, após fazer menção de estar armado, 
roubou cerca de R$ 180 de um hotel na Rua Paraná, região central de Cascavel. De posse das características 
do ladrão, as equipes policiais efetuaram buscas e localizaram o suspeito a 800 metros do local do crime, na 
Rua Visconde de Guarapuava. Reconhecido pela vítima, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. 

 O ano de 2021 começou san-
grento e mantém o ritmo, tanto que 
Cascavel fecha o primeiro quadri-
mestre com mais que o dobro de 
homicídios que o registrado no 
mesmo período do ano passado.

Segundo acompanhamento 
diário feito pelo jornal HojeNews, 
neste ano, 23 pessoas foram 
assassinadas em Cascavel, 130% 
a mais que em 2020, quando havia 
dez homicídios no período.

O trânsito também está mais 
violento em 2021. Nos primeiros 
quatro meses, foram confirmados 
17 óbitos nas ruas da cidade, con-
tra 11 registrados de janeiro a abril 

Homicídios dobram em Cascavel 
de 2020, aumento de 54,5%.

Com um caso em cada ano, 
feminicídio permanece no mesmo 
patamar em 2021 na comparação 
com 2020.

Já o número de mortes em con-
frontos caiu pela metade. Duas pes-
soas morreram em confronto no pri-
meiro quadrimestre de 2020 e, neste 
ano, há um óbito nessa modalidade. 

E, no caso de latrocínio (roubo 
seguido de morte), Cascavel não 
registrou neste ano, contra um 
caso ocorrido no primeiro quadri-
mestre de 2020. 

PF alerta sobre golpe 
do cartão da Caixa 

A Polícia Federal alertou nessa sexta-
feira (30) sobre o golpe do cartão que 

está sendo aplicado em correntistas da 
Caixa Econômica Federal. De acordo 

com a PF, os clientes da Caixa recebem 
uma ligação de um suposto funcionário 
do banco que informa que o cartão foi 

clonado e pede a confirmação de alguns 
dados, inclusive a senha do cartão. 

Na sequência, o golpista diz que o crime 
já foi comunicado à polícia e que um 

policial passará na residência do corren-
tista para pegar o cartão. 

Pensando que o banco está tomando 
as providências sobre tal situação, o 
cliente aguarda o golpista, que vai de 

motocicleta e pega o cartão, passando 
a usá-lo para realizar compras de alto 

valor.  Segundo a PF, esse tipo de crime 
está se tornando comum em Cascavel 

e as pessoas lesadas estão perdendo 
altos valores. Em uma das denúncias, 
o correntista perdeu R$ 12.600, outro 
cliente perdeu R$ 6.900 e outra vítima 
dos estelionatários perdeu R$ 4.900.
A PF ressalta ainda que a Caixa não 

devolve o dinheiro ao cliente, já que foi o 
próprio correntista que repassou os dados 

e entregou o cartão ao estelionatário.



13HOJE NEWSCASCAVEL, 1O DE MAIO DE 2021



14 ESPORTE CASCAVEL, 1O DE MAIO DE 2021

 O vice-prefeito de Cascavel, Renato 
Silva, e o secretário de Cultura e Espor-
tes, Luiz Ernesto Meyer Pereira, recebe-
ram esta semana dez cadeiras de rodas 
que serão usadas em treinos parades-
portivos da modalidade de basquete em 
cadeira de rodas.

O material foi repassado pelo Estado 
por meio de uma emenda parlamentar 
do deputado estadual Marcio Pacheco.

As dez cadeiras irão auxiliar nos trei-
namentos das modalidades de basque-
tebol em cadeiras de rodas, contribuindo 

para o desenvolvimento da autoestima, 
melhoria na força e resistência muscular 
e a possibilidade de acesso à prática do 
esporte como lazer.  

PARADESPORTO
O setor de paradesporto do Município 

de Cascavel atende crianças, adolescentes 
e adultos. Atualmente, são ofertadas as 
modalidades de atletismo, balé, basquete 
em cadeira de rodas, bocha adaptada, dança 
inclusiva, futsal, golf 7, handebol em cadeira 
de rodas, judô, paraciclismo e natação.

 Uma das vagas da canoagem 
brasileira na Olimpíada de Tóquio 
pode ficar com um cascavelense. 
Vagner Souta, do Clube de Regatas 
Cascavel, vive a expectativa dessa 
confirmação por parte da Confedera-
ção Brasileira de Canoagem. A vaga 
para o País foi confirmada pela Fede-
ração Internacional de Canoagem 
para a prova do K1-1000m.

A vaga é pela participação no 
Mundial 2019, na Hungria, onde o 
canoísta cascavelense foi o único 

Cascavel realiza o 1º 
Seminário de Esporte

Já estão abertas as inscrições 
para o Seminário Municipal do 
Esporte, que vai tratar do retorno 
aos treinamentos e competições 
dentro de Cascavel neste período 
de pandemia e, principalmente, a 
definição de algumas ações e dis-
cussões em torno do desmembra-
mento da gestão do esporte, que 
atualmente está ligada à pasta da 
Cultura. O evento ocorre dia 8 de 
maio, no próximo sábado, no Tea-
tro Municipal. 

O seminário será conduzido 
pela Fmec (Fundação Municipal de 
Esportes e Cultura). 

De acordo com Edson Quei-
roz, diretor da Fundação, serão 
convocadas as entidades ligadas 
ao esporte para discutir, ainda, 
chamamentos públicos, e outras 
ações do governo municipal em 
todas as modalidades.

As inscrições podem ser feitas 
na Fmec ou on-line nos canais da 
fundação.

Cascavelense está 
perto de vaga olímpica

representante do Brasil no caiaque. 
E, como não houve pré-Olímpico e 
ele venceu a Seletiva Nacional reali-
zada no último mês em Cascavel, a 
tendência é de que fica com a vaga 
para representar o País em Tóquio. 

A também cascavelense atleta 
do CRC e vencedora da Sele-
tiva Nacional Ana Paula Vergutz 
segue em preparação para dispu-
tar a vaga olímpica na Rússia, na 
segunda etapa da Copa do Mundo 
de Canoagem Velocidade. 

D
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O

VAGNER 
SOUTA, nos 
Pan-Americanos 
de Lima, em 2019

Paradesporto recebe novas
cadeiras para basquete

SECOM ENTREGA aconteceu na quinta-feira à noite
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 No clássico de número 100 na história, 
o Athletico foi mais eficiente e venceu o 
Paraná por 1 a 0, na tarde dessa sexta-feira 
(30), na Vila Capanema, em jogo atrasado 
pela quinta rodada do Paranaense. 

Com a rivalidade em baixa, a partida 
teve emoção, com bolas na trave, chances 
criadas e expulsões. Foi o atacante Jáderson 
que garantiu o resultado para o Furacão.

Com três vitórias consecutivas, sobre 
Cascavel CR, Rio Branco e Paraná, o time 
de Bruno Lazaroni saiu da lanterna para 
a sexta posição, agora com nove pontos. 
Somando com o time principal, o Furacão 
já tem cinco vitórias seguidas.

Já o Tricolor caiu para a sétima posi-
ção, com oito pontos, e sofreu a segunda 
derrota em clássicos no ano.

 Em épocas de pandemia e calen-
dário apertado, todo dia é dia de bola 
rolando. O Campeonato Paranaense 
de Futebol teve jogo na quinta, na 
sexta e terá neste domingo e na 
segunda-feira, fechando a oitava 
rodada da competição e definindo 
o limite de data para a inscrição de 
novos jogadores.

As duas equipes de Cascavel 
entram em campo na segunda 
para seguir seus objetivos den-
tro da competição. O FC Cascavel 
quer voltar às primeiras coloca-
ções depois da punição por uso de 
jogador irregular que lhe tirou seis 
pontos e a liderança da equipe, 

e terá que enfrentar um Coritiba 
que parece ter se ajustado após a 
última parada do campeonato. 

O CCR (Cascavel Clube Recrea-
tivo) luta para fugir da zona de rebai-
xamento e ganhou motivação extra 
depois de conquistar a primeira vitó-
ria no campeonato. A equipe joga em 
casa contra o Londrina, que ainda 
não sabe o que é vencer neste Para-
naense. O time do norte tem seis 
empates e uma derrota.

O Toledo também entra em 
campo, mas domingo. Em casa, 
o Porco recebe o Operário, atual 
líder do campeonato, e tem a mis-
são de tentar não entrar na zona 

de rebaixamento.

ADVERSÁRIOS
O técnico Gustavo Morínigo tem 

novas opções para montar o time do 
Coritiba para o jogo contra o FC Casca-
vel. O volante Jhony Douglas já treina 
com o grupo e o meia Mattheus Oliveira 
está em reta final de recuperação. 

Com dificuldades na criação de 
jogadas e com a ZR batendo à porta, 
o Londrina terá alterações diante do 
CCR, afinal, a partida é um confronto 
direto pelo rebaixamento. Celsinho 
pode ganhar titularidade ao lado de 
Adenílson, e tentar ampliar a che-
gada de bola no ataque.  

CLASSIFICAÇÃO PARANAENSE 
   PG J V E D GC GP SG %
1º Operário-PR 14 7 4 2 1 8 2 6 66,7 
2º Coritiba 13 6 4 1 1 14 4 10 72,2 
3º Cianorte 12 7 3 3 1 8 5 3 57,1 
4º Azuriz 10 7 2 4 1 8 5 3 47,6 
5º FC Cascavel 9 7 4 3 0 10 6 4 71,4 
6º Athletico-PR 9 6 3 0 3 7 8 -1 50 
7º Paraná 8 7 2 2 3 6 10 -4 38,1 
8º Rio Branco-PR 6 7 1 3 3 4 8 -4 28,6 
9º Londrina 6 7 0 6 1 7 8 -1 28,6 
10º Toledo 5 7 1 2 4 3 10 -7 23,8 
11º Maringá 5 7 0 5 2 4 8 -4 23,8 
12º Cascavel CR 4 7 1 1 5 9 14 -5 19 

AGENDA DE JOGOS
PARANAENSE

  DOMINGO
16h   Toledo  x  Operário
18h  Cianorte  x  Maringá

   SEGUNDA
16h  Paraná  x  Rio Branco
16h   Azuriz  x  Athletico
18h  Cascavel CR  x  Londrina
20h   Coritiba  x  FC Cascavel

FCC e CCR entram 
em campo na segunda

Julgamento do CCR 
O TJD-PR (Tribunal de Jus-
tiça Despor tiva do Paraná) 
deve julgar na terça-feira (4) 
a denúncia de falsificação de 
exames da covid-19 pelo CCR. 

O caso está na pauta na 2ª 
Comissão Disciplinar do órgão. 
A sessão será vir tual e terá iní-
cio às 19h. O julgamento será 

transmitido pela internet.
O relator do caso será Humberto 
Pery Stavis Spessatto. Já o pro-

curador é Rafael Humberto Galle. 
O CCR vai responder nos artigos 

191 e 234 do CBJD (Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva). 
O primeiro artigo é referente ao 

não cumprimento do regulamento, 
enquanto o segundo trata da 
falsificação de documento.
Já as pessoas físicas foram 

denunciadas somente no artigo 
234, cuja pena prevê suspensão 

de seis meses a dois anos e 
multa de R$ 100 a R$ 100 mil. 

O time corre risco de ser multado 
em até R$ 100 mil no artigo 191.

No clássico 100, Athletico vence o Paraná
Paraná e Athletico voltam a campo já 

na segunda-feira (3), pela oitava rodada. 
O Tricolor encara o Rio Branco às 16h, 
novamente na Vila Capanema. Já o Fura-
cão visita o Azuriz também às 16h, no 
estádio Os Pioneiros, em Pato Branco. 



16 ÚLTIMA HORA CASCAVEL, 1O DE MAIO DE 2021

Novo decreto 
O governo do Estado publi-

cou nessa sexta-feira (30) 
o decreto 7.506/2021, que 
altera as medidas restritivas 
de enfrentamento da pan-
demia. A par tir deste fim de 
semana, bares, restaurantes, 
shopping centers e comércio 
em geral poderão voltar a abrir 
aos domingos. As novas regras 
de funcionamento de ativida-
des não essenciais estão 
condicionadas a restrições de 
horário, de ocupação e capaci-
dade e de modalidade de aten-
dimento. Também fica permi-
tida a reabertura de museus.

A decisão pela flexibilização 
leva em conta a redução de 
casos de covid-19 nas últimas 
semanas epidemiológicas. 
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