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História de “casa nova”
A revitalização do Museu Histórico Celso 

Formighieri Sperança vai ficar pronta apenas 
em 2022. Com mais de 1,5 mil peças, o museu 

está recebendo investimentos de mais de meio 
milhão de reais e, além de trazer mais conforto 
aos visitantes, vai oferecer melhor estrutura de 

preservação ao rico acervo que abriga. 
l Págs. 8e9

Taxa de expediente:
Prefeitura de Cascavel 

tem 30 dias para 
apontar reembolso 

l Pág. 3

PÁGINA

10
Leo Vaz: músicas 
inspiradas em 
parques de diversões 

PÁGINA

12
Feriadão com 11 
acidentes nas rodovias 
federais de Cascavel

 SECESP

 Apesar de ter a melhor campanha do Campeonato Paranaense de 2021, a 
Serpente Aurinegra perdeu o título para o Londrina, nos pênaltis, depois de 

empatar em 1 a 1 no tempo normal. l Pág. 16

Mesmo invicto, FC Cascavel 
não conquista o Paranaense
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Controle
A Câmara de Cascavel 
aprovou ontem (13) o 
Substitutivo nº 01 ao 
Projeto de Lei nº 93 

de 2021, que propõe 
a regulamentação do 
controle de formigas 

cortadeiras que 
comprometem a produção 
agrícola, a arborização 
e o ajardinamento no 
município. Também 

obriga os proprietários de 
imóveis urbanos e rurais 

a realizar o controle 
das formigas durante 

todo o ano.
l Pág. 4
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Imprensa, democracia e paz
O Comitê Norueguês anunciou em Oslo em 8 de outubro que os jorna-

listas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitry Muratov, da Rússia, ganharam o 
prêmio Nobel da Paz de 2021 por seus esforços para defender a liberdade 
de expressão.

“O jornalismo livre, independente e baseado em fatos serve para pro-
teger contra o abuso de poder, mentiras e propaganda de guerra. O Comitê 
Norueguês do Nobel está convencido de que a liberdade de expressão 
e a liberdade de informação ajudam a garantir um público informado”, 
afirmou a instituição.

Além de homenagear uma categoria profissional que sofre ataques a 
todo o momento e em grande parte das nações, a láurea serve como reflexão 
sobre o momento crítico que assola o planeta, com a atordoante crise sanitária 
decorrente da contaminação pelo coronavírus.

A pandemia fez recrudescer a desinformação, as chamadas “fake news”, e 
o negacionismo nas redes sociais, levando parcela expressiva das populações 
a ignorar os protocolos recomendados pelas autoridades médicas e contribuir, 
com seu comportamento irresponsável, para o morticínio que já ceifou quase 
5 milhões de vidas em todo o mundo, em números certamente subnotificados.

A imprensa mundial, em especial nos países democráticos, assumiu um 
papel fundamental na divulgação das orientações com bases científicas sobre 
os malefícios e os cuidados necessários para mitigar os efeitos da pandemia.

Mesmo assim, a liberdade de imprensa, segundo a ONG Repórteres sem 
Fronteiras (RSF) enfrenta inúmero obstáculos para sua plena consecução, sendo 
totalmente inexistente ou sofrendo bloqueios graves em 73 dos 180 países avalia-
dos no ranking mundial elaborado pela organização com sede na França.

Tanto na Rússia quanto nas Filipinas, países onde atuam os premiados deste 
ano, a situação da liberdade de imprensa é extremamente crítica, situando-os na 
150ª. e a 138ª. posições, respectivamente, dessa classificação global. Só para com-
paração, o Brasil, onde as condições de trabalho da imprensa livre se agravaram 
muito desde o início do atual governo, se situa na 111ª. colocação, num ambiente 
claramente tóxico para os profissionais e veículos de comunicação.

Enquanto Maria Ressa dirige o Rappler (rappler.com), mídia digital de 
jornalismo investigativo, Dmitry Muratov é editor-chefe do jornal independente 
“Novaya Gazeta” (novayagazeta.ru), que já teve seis jornalistas mortos desde 
a sua fundação, em 1993. Ambos se destacam, em governos opressores das 
liberdades como “vozes críticas contra o autoritarismo e a desinformação”, 
segundo o Comitê.

A preocupação aumenta quando o Comitê para a Proteção dos Jornalistas 
(CPJ) revela que, nos últimos 30 anos, ao menos 145 jornalistas foram mortos 
nos territórios filipino e russo durante o exercício da profissão.

Que o Nobel da Paz de 2021 sirva de mais um alerta para todos os povos, 
ressaltando, como escreveu o Comitê Norueguês, que “salvaguardar a liber-
dade de expressão é uma condição para a democracia e a paz duradoura”. 
Imprensa livre, sempre!

Vilson Romero é jornalista, conselheiro da Associação Brasileira de 
Imprensa e diretor da Associação Riograndense de Imprensa. 
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“Tivemos um dia 
bastante intenso 

com a participação 
de vários países e 

rodadas de negociações, 
quando é apresentado 
os produtos que temos 
o interesse em 
comercializar”

 “É uma importante 
ferramenta que dará 

apoio a todos os 
que têm interesse em ter 
relacionamento com os 
Emirados Árabes, e até 

outros países que possam 
ter interesse na relação 
comercial, tanto para 

importar quanto 
para exportar”

Leonaldo Paranhos, prefeito de 
Cascavel que integra comitiva 

brasileira que participa 
da Expo 2020 Dubai, nos 
Emirados Árabes Unido.
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Beto Preto afirma que não é 
hora de parar com a máscara
e confirma a “revacinação”

Apesar do mundo ainda não 
ter saído da pandemia de covid-
19, estudiosos já cogitam a pos-
sibilidade de uma nova pande-
mia. Desta vez, o vilão é o vírus 
Nipah que pertence à família 
Paramyxoviridae e é respon-
sável pela doença de Nipah. O 
patógeno pode ser transmitido 
por meio do contato direto com 
fluidos ou excrementos de mor-
cegos infectados, ou através do 
contato pessoa-pessoa.

Essa doença foi identificada 

Vírus Nipah pode causar próxima pandemia

Curitiba - Mesmo com a 
redução da taxa de transmis-
são, casos e de mortes por 
covid-19 no Paraná, as medi-
das de prevenção, como uso 
de máscara, ainda devem 
continuar. A afirmação foi feita 
pelo Secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto, em entre-
vista à CBN Curitiba na manhã 
da última terça-feira (12), na 
qual ele falou sobre a situa-
ção atual da pandemia no 

Paraná. “Os números estão 
melhorando. Os óbitos e casos 
estão caindo. [...] Tudo isso 
tem relação total com a vaci-
nação, pois 99,26% dos para-
naenses acima de 18 anos já 
receberam uma dose e quase 
67% tomaram a segunda dose 
ou dose única”, disse o secre-
tário na entrevista. Segundo 
ele, a previsão é que com 80% 
dos paranaenses imunizados 
com duas doses, a estratégia 

contra o coronavírus será for-
talecida. Beto Preto disse que é 
totalmente contra a suspensão 
do uso da máscara no Paraná. 
“Neste momento muitos tem 
falado na suspensão do uso da 
máscara. Eu sou contra isso, a 
máscara é o filtro e nos ajudou 
a chegar a até aqui. Se não fos-
sem a máscara e a vacinação, 
não seriam 39 mil óbitos no 
Paraná, seriam entre 150 mil 
e 200 mil óbitos”, afirmou ele. 

O secretário enfatizou que 
o espírito de união e coleti-
vidade trouxe o Paraná até o 
momento de estabilidade da 
pandemia: “Parece que aca-
bou, mas pandemia não aca-
bou. Neste momento, temos 
700 paranaenses internados 
em UTIs com Covid”.

Ele também ressaltou que 
o Ministério da Saúde já anun-
ciou a revacinação anticovid 
em 2022, por enquanto com 

duas doses para acima de 60 
anos, e até essa idade uma 
dose de reforço. “Essa discus-
são está acontecendo. Vamos 
cumprir, como sempre, o PNI 
(Plano Nacional de Imuniza-
ção). Lembrando quem vacina 
são os municípios. O governo 
do Paraná entra com a logís-
tica”. (CBN / Bem Paraná) 

pela primeira vez em 1999 na 
Malásia, mas já foi verificada 
em outros países como Singa-
pura, Índia e Bangladesh, e leva 
ao aparecimento de sintomas 
semelhantes aos de uma gripe. 
Os sinais da condição podem 
evoluir rapidamente e resultar 
em complicações neurológicas 
graves que podem colocar a 
vida da pessoa em risco.

A mortalidade da infecção é 
de 50%: pesquisadores acredi-
tam que, se o vírus evoluir para 

uma forma mais transmissível, 
pode ser responsável por causar 
a próxima pandemia.

Em alguns casos, a infecção 
pelo vírus Nipah pode ser assin-
tomática ou levar ao apareci-
mento de sintomas leves seme-
lhantes aos de uma gripe e que 
desaparecem após 3 a 14 dias.

No caso das infecções em 
que há aparecimento de sinto-
mas, estes surgem entre 10 a 
21 dias depois do contato com 
o vírus, sendo os principais: 

dor muscular, encefalite, que é 
a inflamação do cérebro; deso-
rientação, náuseas, febre, dor 
de cabeça e diminuição das fun-
ções mentais, que pode evoluir 
para o coma em 24 a 48 horas.

Os sintomas de infecção 
pelo vírus Nipah podem evoluir 
rapidamente, resultando em 
complicações que podem colo-
car a vida da pessoa em risco, 
como convulsões, transtornos 
da personalidade, insuficiên-
cia respiratória ou encefalite 

mortal, que acontece como 
consequência da inflamação 
crônica do cérebro e das lesões 
causadas pelo vírus.

O diagnóstico da infecção 
pelo vírus Nipah deve ser feito 
pelo infectologista ou clínico 
geral a partir da avaliação ini-
cial dos sinais e sintomas apre-
sentados. Até o momento, 
não existe tratamento especí-
fico para a infecção pelo vírus 
Nipah. (Redação/ Metrópoles 
/ Tua Saúde)

GERALDO BUBNIAK/AEN
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Arquivada
A Mesa Diretora da Câmara de Cascavel arquivou a representação 
protocolada pelo vereador Romulo Quintino (PSC), contra o Líder 
do Governo Paranhos, Pedro Sampaio (PSC), na Comissão de Ética 

e Decoro na Casa Legislativa. De acordo com o próprio Romulo, 
o presidente da Câmara, Alécio Espínola (PSC) teria chamado 
os envolvidos e em mútuo acordo todos teriam chegado ao 

“entendimento de arquivar a representação e reestabelecer o 
respeito em plenário.”

Vendido? 
O vereador Policial Madril (PSC), ainda levantou outra questão, 

segundo ele, os imóveis que seriam pagos com essa dação, teriam 
sido vendidos em 2007, assim, a prefeitura precisaria encontrar os 

verdadeiros proprietário para indenizar.
  

A Representação
O arquivamento foi publicado 
no Diário Oficial ainda no 
sábado (9). O motivo da 
representação teria sido 
um desentendimento entre 
Romulo e Pedro Sampaio, 
durante uma sessão 
ordinária que se estendeu ao 
plenarinho da Câmara e quase 
levou os parlamentares para 
vias de fatos, de acordo com 
informações apuradas pelo 
jornal Hoje News. Inclusive, o 
vereador Pedro Sampaio  
é o presidente da Comissão 
de Ética. 

Licença Médica
Quem irá ficar de fora das 
confusões que acontecem 
na Câmara de Cascavel por 
trinta dias é o vereador Edson 
de Souza (MDB), que irá se 
licenciar temporariamente 
da função para realizar 
um tratamento médico. O 
afastamento será inicialmente 
de 30 dias, mas poderá ser 
prorrogado por um  
período maior.

Suplente Assume
Quem assume a função de 
vereador no período de 
licença de Edson é o suplente 
do MDB, Jocinei Bezerra, o 
Joceh da Autoescola. Joceh 
já foi suplente duas vezes, 
em 2015 e em 2020. Na 
eleições de 2020, Joceh fez 
838 votos, ficando como 
terceiro suplente. A assinatura 

do termo de posse acontece 
no gabinete do presidente do 
Legislativo, Alécio Espínola, na 
manhã de hoje (14).

Desconto
O vereador Alécio Espínola 
disse durante a sessão 
ordinária de ontem (13), 
que os servidores da Câmara 
que foram assistir a final do 
paranaense ontem, entre o FC 
Cascavel e Londrina, deveriam 
notificar o RG da Casa 
Legislativa e teriam o  
salário descontado.

Sessão Ordinária
As sessões ordinárias da Câmara 
de Cascavel foram transferidas 
para ontem (13) e hoje (14), 
por conta do feriado de Nossa 
Senhora Aparecida. Na sessão 
de ontem, os parlamentares 
votaram sete projetos de lei, 
sendo quatro de autoria  
do Poder Executivo. 

Vistas
Em um dos projetos do Poder 
Executivo, o Projeto de Lei n° 
38/21, que autoriza o Poder 
Público a desafetar imóveis 
públicos e realizar dação em 
pagamento como forma de 
indenizar área particular, 
teve um pedido de vistas do 
vereador Sidnei Mazutti (PSC). 
De acordo com o parlamentar, 
foi solicitado vistas para que os 
vereadores pudessem avaliar 
os valores dos imóveis que 
serão doados.  

TCE manda Prefeitura 
de Casavel devolver valor 
da taxa de expediente
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 A Segunda Câmara do 
TCE-PR (Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná) deter-
minou que a Prefeitura de 
Cascavel pare de cobrar taxa 
de expediente pela emissão 
e remessa de carnês para 
recolhimento de tributos 
municipais, como o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano). 

De acordo com a deci-
são, o Poder Executivo de 
Cascavel também deve dar 
ciência à população quanto à 
possibilidade de restituição 
dos valores já pagos inde-
vidamente a tal título, com 
a devida correção monetá-
ria. O tribunal informou que 
a forma como será feito o 
reembolso deverá ser defi-
nida pelos responsáveis em 
até 30 dias após o trânsito 
em julgado da decisão.

A irregularidade foi identi-
ficada pelo órgão de controle 
por meio de Tomada de Con-
tas Extraordinária resultante 
de Representação formulada 
junto ao TCE em 2018 pelos 
então vereadores Fernando 
Hallberg e Policial Madril. Na 
petição, eles informaram a 
prática da ação irregular por 
parte da prefeitura, o que 
foi confirmado na sequência 
pelos analistas do Tribunal.

Em seu voto, o relator 
do processo, conselheiro 
Ivens Linhares, destacou 
que a cobrança, além de 
não possuir fundamento 
legal, contraria o estabele-
cido no artigo 145, inciso 

II, da Constituição Federal, 
por não envolver a prestação 
de um serviço público ou o 
exercício de atividade de 
polícia, mas sim apenas o 
próprio custo administrativo 
para a realização da função 
arrecadatória, típica do 
Poder Executivo e de inte-
resse exclusivo deste.

Os demais membros do 
órgão colegiado do Tribunal 
acompanharam, por unani-
midade, o voto do relator do 
processo na sessão de ple-
nário virtual nº 14/2021. A 
Procuradoria Geral do Muni-
cípio ingressou com Recurso 
de Revista da decisão. O 
recurso será julgado pelo 
Tribunal Pleno do TCE.

Por meio de nota, a 
Secom (Secretaria de Comu-
nicação Social de Cascavel) 
informou que “a Procura-
doria-Geral do Município 
informa que, por decisão 
administrativa, desde 2019 
não é cobrada a taxa de 
expediente pela emissão do 
carnê do IPTU.” 

Além disso, segundo a 
prefeitura, os valores que 
foram cobrados podem ser 
restituídos, basta o contri-
buinte formalizar o reque-
rimento solicitando a devo-
lução ou a compensação  
dos valores.

A secretaria de Finanças 
de Cascavel informou que irá 
realizar o levantamento do 
valor que teria sido arreca-
dado pelo Poder Público com 
a taxa de expediente.  
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Um ninho das formigas con-
some cerca de 20 a 25 quilos de 
massa verde por dia e pode causar 
sérios danos às pastagens e árvo-
res, deixando as plantas suscetí-
veis ao ataque de outras pragas e 
doenças. Através do Substitutivo 
nº 01 ao Projeto de Lei nº 93 de 
2021, aprovado na Câmara de 
Cascavel, ontem (13), o vereador 
Jeferson Souza (PV) propõe a regu-
lamentação do controle de formi-
gas cortadeiras que comprometem 
a produção agrícola, a arborização 
e o ajardinamento no município e 
também obriga os proprietários de 
imóveis urbanos e rurais a realizar 
o controle das formigas durante 
todo o ano.

Como explica o vereador, “uma 
lei municipal se faz necessária, 
uma vez que especialmente nos 
meses de setembro e outubro 
acontece a revoada, período em 
que as fêmeas e machos saem do 
formigueiro para acasalar, durante 
um voo, podendo chegar a 10 qui-
lômetros, formando novos formi-
gueiros. Desta forma, um controle 
e combate isolado não apresenta 
nenhuma efetividade”. O projeto 
está de acordo com portaria da 
Agência de Defesa Agropecuária 
do Paraná - ADAPAR para o manejo 
de formigas cortadeiras, vigorando 
desde o ano de 2015.

A proliferação descontrolada 
de formigas está acontecendo em 
praças, jardins e nas arborizações 
urbanas, incluindo no Lago Muni-
cipal, cartão postal da cidade. Os 
ninhos também se instalam nas 
estruturas dos prédios e podem 
comprometer a segurança destes 
locais. Por isso, é fundamental 
que o manejo das formigas acon-
teça de forma conjunta e siga as 

Formigas cortadeiras: controle 
urbano e rural será obrigatório

orientações com critérios técnicos 
precisos, para não causarem danos 
à saúde pública, tais como intoxi-
cações em crianças e animais pela 
ingestão de produtos agrotóxicos. 
Os planos de manejo de combate 
devem ser levados a sério por pro-
dutores e técnicos de campo, visto 
que a praga é de difícil controle e, 
dentre as falhas observadas nas 
tentativas de combate, erros nas 
aplicações de produtos agrotóxicos 
tem levado a insucessos.

De acordo com o projeto, o con-
trole e combate de formigas corta-
deiras poderá ser realizado durante 
todo o ano e os agentes municipais 
de fiscalização e vigilância ambien-
tal ficam autorizados a ingressar 
nas propriedades, a fim de realizar 
a orientação, fiscalização e notifica-
ção dos responsáveis. A orientação 
técnica e a fiscalização serão rea-
lizadas pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente no perímetro 

urbano e pela Secretaria Municipal 
de Agricultura no perímetro rural do 
Município.

A aquisição e aplicação dos pro-
dutos a serem utilizados no con-
trole de formigas cortadeiras será 
de responsabilidade dos proprietá-
rios e por recomendação de profis-
sionais técnicos habilitados e ou 
revendas autorizadas a comercia-
lizar produtos para esta finalidade.

Em caso de descumprimento 
da lei, aqueles que deixarem de 
fazer o combate das formigas cor-
tadeiras receberão uma notificação 
orientativa, após 30 dias da noti-
ficação orientativa, serão multa-
dos em 10 UFMs (Unidade Fiscal 
do Município) por propriedade e 
em caso de reincidência, o dobro 
do valor da primeira multa. Atual-
mente, a UFM vale R$ 47,13, por-
tanto, a multa será de R$ 471,13 
na primeira autuação e R$ 942,60 
na reincidência. 

WILSON REIS FILHO/EMBRAPA

ORIENTAÇÃO técnica e a fiscalização serão realizadas pelas secretarias do Meio Ambiente e da Agricultura
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 Com o objetivo de oferecer 
conteúdos relacionados a inova-
ção, empreendedorismo e gestão, 
o Sebrae/PR, a OAB Cascavel e a 
Escola Superior de Advocacia do 
Paraná (ESA/PR) vão lançar nesta 
quinta-feira (14), a trilha da Advo-
cacia Empreendedora. O programa 
será realizado de forma digital e 
terá como foco a explanação de 
temas ligados aos desafios enfren-
tados pelos advogados, visto que 
o empreendedorismo no setor 
jurídico é bastante segmentado e 
segue regulações próprias da OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil).

“Em todo o Brasil, segundo 
dados da Ordem, são mais de 1 
milhão de advogados. Para 2023, 
a projeção é de que haja cresci-
mento de pelo menos 61%. Diante 
disso, surge a necessidade de 
profissionalização dos escritórios 
e da carreira profissional, através 
de ferramentas de gestão, plane-
jamento, posicionamento e marke-
ting, sempre com vistas ao que o 
código de ética da profissão exige”, 
esclarece a consultora do Sebrae/
PR, Elisângela Rosa. 

O programa tem quatro 

Sebrae/PR, OAB Cascavel e 
ESA lançam nesta quinta-feira

propósitos, sendo eles: desen-
volver o olhar empreendedor no 
profissional advogado; contribuir 
para a formação de um profissio-
nal preparado para enfrentar as 
demandas do mundo contemporâ-
neo; propiciar autoconhecimento 
em aspectos comportamentais e 
levar conhecimento de gestão aos 
profissionais da advocacia, numa 
visão sistêmica e multidisciplinar.

Como início de programa serão 
ofer tados quatro temas: inova-
ção e empreendedorismo jurídico; 
comportamentos empreendedores; 
gestão de negócios para escritórios 
de advocacia e modelos e estra-
tégias de mercado. Todos serão 
ministrados em formato de pales-
tras e oficinas de curta duração. 
“Também vamos promover o encon-
tro dos participantes com profissio-
nais estabelecidos no mercado que 
compartilharão suas experiências 
como forma de expandir os olha-
res sobre as diversas formas de se 
atuar com a advocacia profissional-
mente”, conclui Elisângela.

LANÇAMENTO
Para que os advogados possam 

conhecer a proposta do Programa 
Advocacia Empreendedora, será 
realizada no próximo dia 14, às 19 
horas, a palestra de lançamento da 
trilha. Na transmissão, que será 
feita pelo Youtube da ESA/PR, o 
consultor do Sebrae Nacional, 
advogado e colunista de transfor-
mação digital, André Spinola fará 
a palestra “Como Empreender e 
Inovar na Advocacia”, indicando as 
principais potencialidades inovado-
ras no universo do empreendedo-
rismo jurídico. 

Toda a programação da trilha 
e o link para as inscrições esta-
rão disponíveis no site da ESA/PR 
(https://esapr.oabpr.org.br/).
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 FOTOS: SECOM

Cascavel na vitrine da maior 
feira de negócios do mundo

Cascavel foi apresentada na 
terça-feira (12) na maior feira de 
negócios do mundo. A Expo 2020 
Dubai, nos Emirados Árabes Uni-
dos, reúne 192 países dispostos a 
fazer comércio internacional. Além 
de Cascavel, o prefeito Leonaldo 
Paranhos, que também presidente 
da Amop (Associação dos Municí-
pios do Oeste do Paraná), também 
representa toda a região. “Tive-
mos um dia bastante intenso com 
a participação de vários países e 
rodadas de negociações, quando 
é apresentado os produtos que 
temos o interesse em comerciali-
zar”, destacou o prefeito.

Um vídeo com as potencialida-
des de Cascavel foi apresentado 
para representantes de diversos 
países. Também foi firmada uma 
parceria com o governo do Paraná, 
que passará a ter um escritório de 
representação em Dubai que será 
a base de sustentação permanente 
dos municípios com os países ára-
bes. O escritório facilitará os rela-
cionamentos comerciais. “É uma 
importante ferramenta que dará 
apoio a todos os que têm interesse 
em ter relacionamento com os Emi-
rados Árabes, e até outros países 
que possam ter interesse na rela-
ção comercial, tanto para importar 
quanto para exportar”, disse Para-
nhos. O prefeito também teve uma 
reunião específica sobre Cascavel 
e as cooperativas regionais.

Já no início da noite, no horário 
dos Emirados Árabes, Paranhos 
participou de uma reunião com a 
Câmara de Comércio Árabe Bra-
sileira e a Cdial Halal, uma das 
maiores certificadoras de produ-
tos internacionais. A Halal é uma 
certificação internacional cedida 

a empresas exportadoras de ali-
mentos. Ela atesta que os produ-
tos alimentícios foram produzidos 

de acordo com a jurisprudência 
islâmica e, portanto, estão aptos 
a serem exportados para países 
muçulmanos.

POTENCIALIDADES
No início da semana, Paranhos 

detalhou números da produção 
da agricultura, pecuária e outros 
segmentos da economia, como o 
turismo, por exemplo, trabalhando 
um protocolo de intenção de rela-
cionamento comercial em Dubai. 
A cidade já possui relacionamento 
comercial com países árabes e de 
outras regiões do Planeta, mas a 
intenção é ampliar os negócios e, 
consequentemente, for talecer a 
economia local e regional. “Nós 
temos a produção que eles têm 
interesse”, afirma o prefeito.

Paranhos destaca que esse 
dinheiro oriundo do comércio 
internacional que vem a Cascavel 
e região precisa, também, ter um 
cunho social e se transformar em 
emprego e renda para a população.

VÍDEO com apresentação das potencialidades de 
Cascavel foi apresentado na Expo 2020 Dubai

PARANHOS detalhou a produção da agricultura, pecuária e outros segmentos da economia
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Instalações modernas para contar  e preservar a história de Cascavel
Quem ainda não conhece o Mu-

seu Histórico Celso Formighieri 
Sperança vai ter que esperar mais 
um pouco, mas vai valer a pena. 
Em maio desse ano foram inicia-
das as obras de revitalização do 
museu que, além de trazer mais 
conforto aos visitantes, vai ofere-
cer melhor estrutura de preserva-
ção ao rico acervo que abriga. Com 
a reforma pronta, o local que pre-
serva a história de Cascavel, terá 
um espaço totalmente moderno.

Para cumprir o TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta), a Pre-
feitura de Cascavel está investin-
do cerca de R$ 572 mil, via Iphan 
(Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Ar tístico Nacional). Para 
completar a obra, a A Secesp 
(Secretaria Municipal de Cultu-
ra e Esporte), também investiu 
aproximadamente R$ 100 mil. O 
prazo inicial para entrega da obra 
era novembro desse ano, porém, 
por se tratar de uma revitalização 
que compõe muitos processos no 
complexo cultural o prazo foi es-
tendido e a reforma ficará pronta 
apenas em 2022.

O Museu Histórico de Cascavel 
tem um acervo de mais de 1,5 
mil peças históricas e arqueoló-
gicas. Já no Museu da Imagem e 
do Som, 120 mil documentos en-
tre fotos digitais, impressas, ne-
gativos, slides, filmes 8 e 16mm, 
discos, fitas VHS e fitas casse-
tes, DVDs, livros, jornais e revis-
tas foram o seu rico acervo.

ESTRUTURA
A estrutura agora conta com 

duas novas salas de 69 m², com 
cobertura no sistema que abre e 
fecha para fluxo de ar no museu. 
Uma sala será utilizada para la-
boratório de arqueologia e a outra 

servirá como espaço educativo 
para crianças, acadêmicos, estu-
dantes e visitantes. 

Todo o telhado já foi trocado e 
uma manta térmica foi instalada. 
O forro e os novos aparelhos de 
ar-condicionado ainda serão ins-
talados, assim que ocorrer a tro-
ca de toda fiação elétrica do pré-
dio, adquirida através do Pregão 
191/2021. Após a finalização da 
rede elétrica, também serão ins-
taladas câmeras de segurança e 
porta automática.

Os banheiros já foram finaliza-
dos, incluindo um novo com aces-
sibilidade. Ainda falta a conclusão 
da parte de pinturas (interna e 
externa), piso, divisórias para ex-
posições, luminárias, pintura das 
calçadas, paver, grama sintética e 
do novo paisagismo em frente ao 
Centro Cultural Gilberto Mayer.

Atualmente, devido à obra, in-
formações e pesquisas podem 
ser encaminhadas pelo email mu-
seuhistoricocascavel@gmail.com.

Museu foi criado em 1976
O Museu Histórico Celso Formighieri Sperança foi criado 

em 26 de setembro de 1976 através da lei nº 1204/76, por 
iniciativa do Professor Alexandre Câmpara.  Inaugurado com 
um acervo aproximado de 90 objetos, na Rua Barão do Cerro 
Azul, 355, mais tarde a estrutura foi transferidapara o Centro 
Cultural Gilberto Mayer. O museu faz homenagem ao pionei-
ro que muito contribuiu para o desenvolvimento de Cascavel. 
A parte que está sendo revitalizada é a área do antigo solário 

cadeia pública instalada no local, na década de 1960. Após 
a reforma, o museu retomará suas atividades de segunda à 

sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Cine Coliseu de portas abertas
Mesmo ainda antes da finalização da obra, alguns eventos já estão sendo 

planejados no Centro Cultural Gilberto Mayer, como o Festival de Teatro, Almoço 
dos Pioneiros e Vila Natalina. 

O famoso “Cine Coliseu” será reaberto para a população para alguns eventos, 
com capacidade máxima reduzida em 50% por conta da obra e da pandemia da 

Covid-19, seguindo todos os protocolos básicos de segurança.

COM mais de 1,5 mil peças, Museu Histórico de 
Cascavel terá obras finalizadas apenas em 2022

NOVO telhado 
tem estrutura 
moderna com 

sistema de 
‘abre e fecha’
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O CENTRO Cultura Gilberto Mayer ocupou espaço que abrigava a cadeia pública na década de 1960

ACERVO MUSEU HISTÓRICO DE CASCAVEL
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 O músico Leo Vaz se inspira nas 
coisas boas da vida para fazer sua 
música e até dezembro o Rapper 
lançará o seu primeiro álbum solo 
em Cascavel. Intitulado Adrenalina, 
o disco com sete músicas, mostra 
o trabalho solo do cantor que está 
há sete anos na estrada. 

As músicas são interligadas e 
o álbum é inspirado num parque 
de diversões. “Comecei a pensar 
que precisava mostrar a minha 
cara na música do meu jeito, foi 
então que comecei a trabalhar no 
meu álbum solo”. 

O estilo musical escolhido por 
Leo Vaz é o rap que apesar de ser 
mais difundido nos estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro já têm adep-
tos na região oeste com eventos e 
batalhas de rappers. 

Na faculdade, Leo, que está no 
penúltimo ano de Direito, e os ami-
gos criaram um grupo de música 
Rap, a Família Matilha. Com a 
banda abriram shows para vários 
grupos bem famosos no mundo do 

PARA ver o 
trabalho do 
artista basta 
acessar o QR 
Code desta 
página 

D
IV

U
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Rapper de Cascavel lança álbum 
inspirado em parque de diversões

Rap como o Criolo, Cacife Clandes-
tino e Costa Gold.

Hoje Leo trabalha com uma 
grande parceria e produção do 
Estúdio Insight Lab que for talece 
ainda mais o trabalho dele no 
meio musical. 

Em seis meses uma das músi-
cas de Leo já teve mais de oito 
mil visualizações no youtube e 
muitas mais em outras platafor-
mas de música. 

A HISTÓRIA DO JOVEM  
Nascido em Cascavel, Leo Vaz 

LV cresceu sob a influência dos 
pais e ouviam Tim Maia e muito 
rock nacional. Desde criança ele 
gostava de música e em 2014 
quando entrou para a faculdade de 
Direito e se viu entre dois mundos 
quando conheceu um professor 
de música. Foi assim que decidiu 
ir em busca de seu maior sonho: 
viver da música. 

Apesar de serem dois mun-
dos diferentes, Léo afirma que a 

música e o Direito se complemen-
tam. “Acredito que um até soma 
com o outro, no Direito a gente 
aprende mais o que é necessário 
para se viver em sociedade e a 
música é uma válvula de escape 
que acabou se tornando um hobby 
e está se tornando cada vez mais 
profissional” afirma. 

Com a Família Matilha, Leo foi 
para o Rio de Janeiro em busca 
do sonho e lá viveu intensamente 
com os seis integrantes da família 
durante todo o ano 

de 2017 e retornando à Casca-
vel começou a trabalhar solo. (Sil-
mara Santos- Redação) 
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01

Aquário 21/01 a 19/02

Peixes 20/02 a 20/03
Seu trabalho vai fluir melhor se puder contar com o apoio de cole-
gas e amigos. Pode demorar um pouquinho para conciliar seus 
interesses com os dos outros. Converse sem brigar. O amor está 
no ar e promete muitas alegrias para o seu coração.

O desejo de ganhar dinheiro, conquistar o sucesso e melhorar 
de vida será enorme e dará estímulos extras para você investir 
ainda mais na sua carreira. Pense em coisas que pode fazer para 
aumentar a sua produtividade e seus lucros no trabalho.  No amor, 
melhore o diálogo e a confiança.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Procure escolher bem as palavras antes de falar para não ofender. 
Aposte na simpatia e no alto-astral para enfrentar qualquer desafio 
e use a sua criatividade para contornar qualquer obstáculo. Os 
astros também ajudam você a se soltar um pouco mais, o que 
pode estimular uma nova paquera.

Controle bem os gastos e procure guardar uma graninha de 
reserva, pois podem pintar despesas inesperadas nas próximas 
semanas.  No trabalho, procure ficar mais de boas no seu canto, 
longe de barulho e agitação, pois isso vai ajudar você a se con-
centrar melhor para cumprir as tarefas.

Vários astros vão acentuar a sua criatividade hoje. No trabalho, 
você terá ótimas ideias e propostas. Os encontros estão contrain-
dicados, mas você pode telefonar para os amigos e colocar o 
papo em dia. Boas conversas também devem embalar o romance.

Câncer 21/06 a 21/07
No trabalho, troque ideias com os colegas, pois várias cabeças 
pensam melhor do que uma. Parceria vai contar com ótima sinto-
nia e pode fazer acordos muito vantajosos. Perigo de desencon-
tros e mal-entendidos no campo sentimental: converse com calma.

Carreira e emprego estarão no centro das suas atenções hoje. 
É uma fase de grande realização profissional e seus esforços 
podem levar você ao sucesso que tanto deseja. No amor, sua 
sensualidade será acentuada e pode chamar a atenção de alguém 
conhecido ou do trabalho.

Gêmeos 21/05 a 20/06
A Lua ilumina os assuntos domésticos e de família, enquanto 
vários astros ocupam o setor das transformações do seu horós-
copo. Mercúrio alerta para o risco de atrasos, fofocas e mal-enten-
didos. No amor, seu poder de atração e sedução será arrebatador.

Touro 21/04 a 20/05
Os astros incentivarão você a encarar o trabalho com muito 
entusiasmo e otimismo. Vai mostrar uma facilidade incrível para 
aprender. Faça uma fezinha e aproveite os sorteios nas redes 
sociais. No amor, as afinidades contarão mais pontos para você 
na hora de eleger um par.

No amor, sua sensualidade está no auge e você não terá do que 
reclamar. Uma atração secreta ou proibida pode ficar ainda mais 
forte agora e vai ser difícil resistir. Mas mantenha a discrição, ainda 
mais se for com alguém influente ou do trabalho.

Você terá confiança, determinação e perseverança em dobro para 
correr atrás dos seus objetivos. Busque cursos, palestras e treina-
mentos. Na paquera, você só dará chance a alguém se perceber que 
vocês realmente combinam e que têm valores e ideais em comum.

A grana virá do trabalho, seja ao mostrar mais envolvimento com 
o serviço. Você também pode aumentar seus ganhos com um 
segundo emprego. Pense na sua saúde e respeite os seus limi-
tes. No amor, o desejo de segurança pode incentivar você a se 
envolver com alguém que já conhece.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Carnaval
carioca 

Tirar o (?)
de campo:
ir embora

(pop.)

Mineral 
abundante
em crus-
táceos

Emitir som
(o sapo)

Montes
(?), cordi-
lheira dos

EUA

Jogo de
cartas
virtual

Justin (?),
primeiro-
ministro 

do Canadá

Voz
masculina
do canto

lírico

A escola
militar de
Resende
(sigla)

(?) que: 
subita-
mente

Levante contra a
hegemonia monár-
quica na Inglaterra

República
africana

Tradição que celebra
a Paixão
de Cristo

Gasto ex-
cessivo e
indevido
Triture

(?) Lorena, região
francesa anexada à
Alemanha por duas

vezes (Hist.)

Nomeado
por juiz
Tecla do
notebook

Local da carranca no 
barco viking 

Doença que afeta as
defesas imunitárias 

Tempero
da batata

frita
Despidas

1/5 do 
lustro

Porco, em
francês

Fruto 
da sidra

Legislador
ateniense 

Clássico
do futebol

baiano

(?)-Brasil, 
movimen-
to literário
Esperta;
brejeira

Antiga ci-
vilização

do México

Bofetada

Princesinha
do (?): Copacabana

Colocar
Principal
executivo
da firma

Código de Endereça-
mento Postal

Método de avaliação
do Enem (sigla) 

Extensão do verbo
pronominal (Gram.)
O processador do

micro

4/porc — tapa. 5/sólon. 7/trudeau. 9/devorismo.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
41 
01 
01 
48

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
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 Sabe aquele ditado popular que 
em “em briga de marido e mulher 
não se mete a colher”? A crescente 
do número de casos de violência 
contra a mulher em âmbito domés-
tico e mesmo fora dele fez com que 
a frase caísse por terra e, com isso, 
ferramentas como o disque-denúncia 
180, por exemplo, podem e devem ser 
usadas para denúncia por qualquer 
cidadão que presenciar a violência 
contra a mulher, tanto em ambiente 
doméstico quanto fora dele.

Apenas nos primeiros seis meses 
de 2021, de acordo com dados da 
Sesp/PR (Secretaria de Estado de 
Segurança Pública do Paraná), foram 
registradas 27.881 ocorrências de 
violência doméstica contra a mulher 
no estado. O número aumentou com 
relação ao mesmo período de 2020, 
quando 27.622 casos foram conta-
bilizados. E é por isso que denunciar 
é dever de qualquer cidadão e virou 
obrigação, inclusive, em condomí-
nios. É o que explica o advogado 

A PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) registrou 11 acidentes com 13 
feridos e um óbito durante a Ope-
ração Nossa Senhora Aparecida 
2021 que foi realizada de 08 a 12 
de outubro nas Rodovias Federais 
da região de Cascavel. 

O Acidente mais grave ocorreu 
na região de Laranjeiras do Sul, no 
município de Palmital onde o condu-
tor do caminhão saiu da pista e tom-
bou em uma ribanceira. O condutor 
ficou ferido gravemente e o passa-
geiro de 42 anos de idade faleceu. 

O feriado alterou o cenário de 
movimentação nas rodovias. O dia 
12 foi o de maior movimento por oca-
sião do retorno dos que viajaram. No 
sábado, cujo clima foi marcado pela 
chuva, ocorreram quatro acidentes 

PRF registra 11 acidentes no feriado 
nas rodovias federais de Cascavel 

denotando que a condição climática 
é fator determinante para a ocor-
rência de acidentes, exigindo maior 
atenção dos motoristas. 

Durante as ações de fiscaliza-
ção da PRF em Cascavel, foram fla-
grados 192 motoristas em excesso 

P
R

F de velocidade e 150 condutores 
ultrapassando em local não permi-
tido. Ainda ficou constatado que 40 
ocupantes de veículos não utiliza-
vam o cinto no momento da fisca-
lização e nove motoristas estavam 
dirigindo sob influência de álcool. 

Na área criminal 11 pessoas 
foram presas, sendo três por cri-
mes de trânsito. Ainda houve a 
recuperação de três veículos com 
queixa de furto. 

A PRF já se prepara para a pró-
xima operação que será realizada no 
feriado de finados e recomenda aos 
que forem viajar que iniciem a verifi-
cação do estado geral do seu veículo 
realizando as manutenções necessá-
rias para que o deslocamento seja 
seguro. (Redação/Assessoria) 

Condomínios são obrigados a reportar violência doméstica
especialista no assunto, Henrique 
Beck Lima. 

“Existem diversos estados que, 
no uso das suas competências 
legislativas, criaram leis estaduais 
que obrigam que os condomínios 
denunciem casos de violência 
doméstica, como Paraná, São 
Paulo e Bahia. Essa comunicação 
deve ser feita por meio do síndico 
ou do seu representante consti-
tuído”, explica o advogado.

A legislação paranaense que 
determina a denúncia nesses 
ambientes é a Lei Estadual nº 
20.145/2020. O texto diz ser obri-
gatório que os condomínios residen-
ciais e comerciais comuniquem os 
órgãos de segurança pública quando 
houver ocorrência ou indícios de vio-
lência doméstica e familiar contra 
mulheres, crianças, adolescentes 
ou idosos. “O condomínio que infrin-
gir a lei está sujeito às penalidades 
administrativas, que consistem em 
advertência e multa. Também é 

obrigatória a fixação, nas áreas de 
uso comum, de cartazes, placas ou 
comunicados, divulgando o teor da 
lei, como forma de incentivar que 
os condôminos reportem ao sín-
dico, caso tenham conhecimento 
da ocorrência”, afirma o advogado.

Além dos canais disque-denún-
cia como o telefone 180, o comuni-
cado pode ser feito diretamente nos 
órgãos de segurança pública. “Espe-
cialmente nas delegacias especia-
lizadas da mulher e, também, no 
Ministério Público, encaminhando o 
conteúdo relatado e orientando as 
vítimas para que elas sejam direcio-
nadas aos serviços especializados 
da rede de atendimento”, orienta 
Henrique Beck Lima. (Assessoria)
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 Duas partidas serão realizadas na 
noite desta quinta-feira (14) no encerra-
mento da 26ª rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série A.  O São Paulo 
recebe o Ceará no Estádio Morumbi, 
precisando vencer para se afastar de 
vez da zona de rebaixamento. O clube 
paulista está com 30 pontos, três a 
mais do que o Bahia, que é o primeiro 
time na “zona da degola”. O Ceará soma 
29 pontos e também precisa da vitória 
para fugir da Série B.

O Sport, que está na zona de rebai-
xamento com 26 pontos, vai até a Arena 
Pantanal para enfrentar o Cuiabá. O time 
pernambucano vem de vitória contra o 
Corinthians e espera somar os três pon-
tos para sair do Z4, dependendo de uma 
combinação de resultados. Já o Cuiabá 
está com 31 pontos, no meio da tabela. 
Os dois jogos estão marcados para as 
19h, horário de Brasília.

“MAJESTOSO” 
Na próxima rodada do Campeonato 

Brasileiro terá o clássico “Majestoso”, 
partida entre São Paulo e Corinthians. O 
jogo está marcado para a segunda-feira 
(18), às 20h, no Estádio Morumbi.

No domingo (17) o Atlético-MG, líder 
do campeonato, joga fora de casa con-
tra o Atlético-GO, no Estádio Antônio 
Accioly, o “Castelo do Dragão”. A partida 
começará às 18h15.

Ainda no domingo, o Flamengo joga 
novamente em casa e recebe o Cuiabá, 
seguido a caça ao líder Galo.  O Pal-
meiras vai jogar diante de sua torcida, 
na Allianz Parque, às 16h, e encara o 
Internacional.

As outras seis partidas são as seguin-
tes: Chapecoense x Fortaleza, Améri-
ca-MG x Bahia, Athletico Paranaense  
x Fluminense, Grêmio x Juventude, 
Ceará x Bragantino e Sport x Santos. 

 Depois de perder o 100% de apro-
veitamento ao empatar em 0 a 0 com 
a Colômbia em jogo atrasado da 5ª 
rodada, o Brasil volta novamente a 
campo na noite desta quinta-feira (14). 

A seleção brasileira recebe o Uruguai 
às 21h30 (Horário de Brasília) na Arena 
da Amazônia, em Manaus. 

O Brasil lidera as eliminatórias com 
28 pontos em 10 jogos (9 vitórias e 1 
empate), enquanto os uruguaios estão 
na quarta colocação, com 16 pontos 
em 11 partidas (4 vitórias, 4 empates 
e 3 derrotas). O Uruguai vem de der-
rota para a Argentina, por 3 a 0, em 
Buenos Aires. Os “hermanos” estão 
na segunda colocação com 22 pontos, 
seis a menos que o Brasil.

Pelo lado da seleção brasileira, a 
expectativa é de que o técnico Tite 
dê uma oportunidade como titular ao 
atacante Raphinha, jogador que se 
destacou nos últimos dois jogos com 

Brasil enfrenta o Uruguai 
‘procurando’ gols e vitória

a amarelinha. O camisa 10, Neymar, 
está confirmado para o duelo desta 
noite e, caso marque dois gols, 
empata na artilharia da competição 
com o boliviano Marcelo Moreno, que 
tem 8 gols até o momento.

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Além deste jogo, toda a rodada 
será concluída hoje com as seguintes 
par tidas: Bolívia x Paraguai, Colôm-
bia x Equador, Argentina x Peru e 
Chile x Venezuela. (Redação - Paulo 
Eduardo) 

Jogos entre times da parte debaixo da tabela 
completam a 26ª rodada do Brasileirão

AOPAULOFC.NET
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A serpente ficou com o vice-cam-
peonato e encerrou o Paranaense 
2021 sem nenhuma derrota. Além 
do estadual a Serpente também 
disputou a Copa do Brasil e o Bra-
sileirão Série D. Ontem (13), o FC 
Cascavel entrou em campo para o 
jogo mais importante da história 
do clube, a final do Campeonato 
Paranaense 2021. O adversário 
era o Londrina, time que foi cam-
peão estadual em 2014. No jogo de 
ida, no Estádio do Café, as equipes 
empataram em 1 a 1, trazendo a 
decisão para o Olímpico Regional.

Apesar do calor intenso, os 
3.861 torcedores que foram ao 
estádio viram um primeiro tempo 
“morno”, com as duas equipes 
brigando pela bola, mas sem 
criar muitas chances de gol. Nos 
acréscimos da primeira etapa, 
entretanto, a Serpente Aurinegra 
conseguiu abrir o placar com uma 
bela cobrança de falta no ângulo 
pelo zagueiro William, na entrada 
da área. O primeiro tempo terminou 
em 1 a 0, resultado que bastava 
para o FC Cascavel conquistar o 
título inédito.

FC Cascavel perde nos pênaltis 
e Londrina leva o Paranaense

A SERPENTE abriu 
o placar, mas cedeu o 

empate; nos pênaltis o 
Londrina foi melhor 

Entretanto, no segundo tempo o 
Tubarão se lançou mais ao ataque e 
conseguiu o gol de empate aos 25 
minutos. O meia Victor Daniel apro-
veitou um rebote do goleiro Ricardo 
e empurrou a bola para o fundo das 
redes, igualando o marcador. 

O resultado se manteve assim 
até o final do tempo regulamentar e 
a decisão foi para os pênaltis. Pelo 
FC Cascavel, João Pedro, William e 
Robinho marcaram nas três primei-
ras cobranças. Pelo Londrina, Cel-
sinho, Danilo e Jean também con-
verteram as penalidades. Na quarta 
cobrança, o lateral Willian Simões 
desperdiçou o pênalti, enquanto 

Felipe fez para o Tubarão. Na quinta 
cobrança, o goleiro Ricardo fez o 
gol do Cascavel e ainda defendeu 
a batida de Salatiel. Rogério bateu 
o sexto pênalti e marcou para a ser-
pente, e o goleiro Dalton converteu 
a cobrança para o Londrina. 

Na sétima rodada de penalida-
des, Carlinhos desperdiçou pela 
serpente e o zagueiro Augusto foi o 
responsável por fazer o gol do título 
do Londrina. Este foi o quinto troféu 
de campeão estadual conquistado 
pelo Tubarão. Já a Serpente ficou 
com o vice-campeonato mantendo a 
invencibilidade no estadual. (Reda-
ção - Paulo Eduardo)

CELSO DIAS


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

