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Cascavel Caridoso: Famílias
têm até hoje para fazer
a inscrição no programa
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Transitar notifica Azul para
que explique os repetidos
cancelamentos de voos
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Serpente tem confronto
direto com Azuriz no
fechamento do 1º turno
l Pág. 7
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CASCAV

“Resgate da Paisagem
Natural de Cascavel”
“Temos que olhar pro futuro e termos a sensibilidade de que precisamos preservar o nosso histórico, aquilo que nossa cidade nos proporcionou a chegar até aqui”, disse o prefeito Leonaldo
Paranhos que, junto com os secretários Luiz Ernesto Pereira (Cultura) e Ney Haveroth (Agricultura),
fez o plantio das primeiras mudas de araucária nos jardins do Paço Municipal. A Ação faz parte do
‘Programa de Resgate da Paisagem Natural de Cascavel’, que prevê o plantio de dez mil mudas de
pinheiro nas zonas urbana e rural do Município.
l Pág. 4

‘‘

RADAR

Opinião

‘‘

“Podemos dizer que
nesses três estados
[do Sul] o Brasil
realmente dá certo,
é só analisar os diferentes indicadores. No
Paraná, remodelamos a
gestão pública, incentivando o planejamento de médio e
longo prazo”

‘‘

‘‘

Deixamos
de
l Geral
2

‘‘

Ensinar Poesia

‘‘

pensar apenas
no mandato de
quatro anos, algo
recorrente no País, para
pensar no Paraná dos
próximos 10, 20, 30 anos.
E essa ação deu
muito certo,
em diferentes
setores”

‘‘

‘‘
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Médicos voltam
ao trabalho após
52 de dias de
CASCAVEL,
DE MAIO DE 2022
braços25cruzados

LIBERTADORES
Última vagas
serão decididas
hoje, Brasil tem
três classificados

AEN

hegou o fim da
administrativa”

Loterias

Maringá

Londrina

do que tentarmos arrancar um poema de quem não é poeta é mostrar a
Cascavel
poesia a todos, em todos os lugares, levar a poesia de todos os modos
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A poesia é necessária. Há quem ache que não, que se pode viver
sem ela, mas que pensa assim vai enfrentar uma vida mais dura e sem
cores. Em evento literário recente, um dos poetas, antes de dizer o seu
poema, fez questão de falar com o público. E disse de sua incursão por
uma escola, onde havia “ensinado” poesia aos estudantes. Mais adiante,
outro acadêmico, no seu discurso, dizia, entre outras coisas, que “poesia
e ensino se repelem, se excomungam”.
l Esportes 12
Atentei para as duas afirmações contrárias, porque a segunda não
foi proposital em oposição à primeira. O discurso do segundo poeta e
PABLO SALAZAR
acadêmico já estava escrito, quando o primeiro falou.
E a verdade é que o segundo tem razão. Poesia não se ensina. Poesia
é um dom, é uma coisa nata, nós exteriorizamos ou não essa ânsia de
transformar emoções, sensibilidade e lirismo em palavras. Poesia é alma, é
coração. É claro que a prática - escrever, escrever muito e escrever sempre
- e a leitura, fazem com que possamos consolidar nosso estilo, melhorar
nosso fazer poético. Mas não devemos ter a pretensão de querer ensinar
poesia. Até porque cada poeta tem a sua marca, a sua cosmovisão, o seu
almente na
esfera
pública,
o fim
do estado
de emergência
em saúde pública
estilo.
Podemos,
sim, incentivar
a produção,
incutir o gosto
pela leitura,
a poesia chegar
todos os olhos, ouvidos
pois ela torna
unção da fazer
pandemia
dea Covid-19.
Para eocorações,
conhecido
médico Rodrigo Nicácio,
Lotofácil
o ser humano mais humano.
urante grande
parte do pior cenário da pandemia, “isso não significa o fim da
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Prazo para inscrições de famílias
no Cascavel Caridoso termina hoje

O programa Cascavel Caridoso
prorrogou o prazo de inscrições
para selecionar novas famílias
acolhedoras para prestar o acolhimento a idosos e pessoas adultas
com deficiência, que tiveram seus
direitos violados, seja por violência,
negligência ou abandono. Agora,
os interessados têm até amanhã
(25) para fazer o cadastro. O telefone para contato é o (45) 991333396. A capacitação ao programa
será realizada na sequência, já na
quinta (26) e sexta-feira (27).
As famílias acolhedoras recebem
apoio e acompanhamento de equipe
técnica do Programa. Além disso, o
município subsidia essas famílias
com uma bolsa-auxílio mensal. O
valor teve um aumento, conforme
publicado no Diário Oficial do Município ontem (24). O auxílio varia de
R$1.031,00 a R$ R$ 2.546,00.

No entanto, a recompensa financeira não é o foco do programa,
mas, o de prestar voluntariamente
o acolhimento dessas pessoas
em situação de vulnerabilidade.

Atualmente, 17 pessoas estão acolhidas em Cascavel, entre idosos
e pessoas com deficiência, em
13 famílias acolhedoras. No Município, são 15 famílias que estão
habilitadas a prestas esse ser viço.
Para ser família acolhedora é
necessário que o
responsável seja
maior que 21
anos, apresente
as cer tidões de
antecedentes criminais e participe da
capacitação inicial.
Após essa etapa,
a família passa
por avaliação psicossocial para
estar apta a fazer
o acolhimento.

Exposição Múltiplo Leminski será encerrada dia 30
A exposição Múltiplo Leminski,
prorrogada em Cascavel por conta
da grande demanda do público,
chega na reta final no Museu de
Ar te de Cascavel. Composta por
diversos espaços cênicos e instalações que mostram a multiplicidade do ar tista Paulo Leminski

(1944-1989), foi criada também
a exposição “Convivência”, do
fotógrafo Dico Kremer, que se
encontra em destaque na Sala
Verde. São onze fotos selecionadas a partir do acervo de Kremer,
amigo pessoal do poeta, que mostram cenas do cotidiano do Paulo

Leminski e da sua família.
Outro destaque que compõe a
exposição é o grafitti do ar tista
DU2, no Centro Cultural Gilberto
Mayer. “As intervenções urbanas
estão em todas as edições da
mostra. Esse foi um jeito que
encontramos para levar um pouquinho do Leminski para outros
lugares da cidade onde a mostra
oficial está em car taz”, explica
Aurea Leminski, curadora da exposição e filha de Paulo Leminski.
Até agora mais de 3500 mil pessoas visitaram a exposição.
Para o encerramento da exposição está programada, para o
dia 30, às 19h30, palestra com
Aurea Leminski sobre a poética
Contemporânea de Paulo Leminski,
no miniauditório 2 do Campus da
Unioeste Cascavel.
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Sustentabilidade: Prefeitura de Cascavel
vai plantar 10 mil mudas de araucárias
A árvore símbolo do Paraná terá
ainda mais destaque em Cascavel.
Com o “Programa de Resgate da
Paisagem Natural” da cidade, a Prefeitura de Cascavel, com ação das
secretarias municipais de Cultura e
de Meio Ambiente, vai coordenar o
plantio de cerca de 10 mil mudas de
araucárias no município. O primeiro
plantio aconteceu ontem (24), nos
jardins da do Paço Municipal. A intenção é que o projeto alcance todas as
regiões da cidade, por isso, haverá
plantios em diversos locais ao longo
do projeto. O programa marca também
as celebrações do centenário da chegada da primeira família a Cascavel.
O projeto ambicioso, além de
promover a sustentabilidade, também resgata parte da história do
povo cascavelense. “Originalmente,
a paisagem natural de Cascavel
era uma verdadeira selva de araucárias. Durante o ciclo econômico
da extração da madeira na década
de 50 havia, em Cascavel, mais de
100 serrarias cortando araucárias.
A madeira era transportada até Foz
do Iguaçu e em barcos levada a Buenos Aires, na Argentina, de onde era
exportada para a Europa”, conta o
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selva de araucárias não existe mais.
E a intenção do prefeito Paranhos
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a paisagem natural originária de Cascavel, tanto na zona urbana, como
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Paranhos determina que Transitar
notifique Azul sobre cancelamentos
O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, determinou nesta
segunda-feira (23) que a Transitar
notifique a Cia Aérea Azul sobre
os constantes cancelamentos de
voos no Aeroporto Regional Coronel Adalber to Mendes da Silva.
Somente na última semana, a
empresa aérea cancelou voos nos
últimos dias por conta das condições climáticas.
Paranhos ressalta os investimentos de infraestrutura realizados
no atual aeroporto e estranha os
argumentos da companhia para o
cancelamento dos voos. “Nesses
cancelamentos recentes, nosso
aeroporto não apresentava problemas climáticos”, enfatiza.
“Considerando a ocorrência de

www. sanepar .com.br

SECOM

cancelamentos de voos realizados
por vossa empresa na cidade de
Cascavel nessa última semana de
maio, datados de 16, 18 21 e 23;
Considerando que apenas um dos
voos em questão foi cancelado
devido as condições nesse aeroporto; Considerando a reclamação

de clientes que utilizam esse Aeródromo, ficando os senhores notificados a prestar esclarecimentos
bem como a apresentações de provas factíveis quanto aos cancelamentos repetitivos ocorridos”, diz a
íntegra do documento encaminhado
a Cia Aérea Azul.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Hoje pode ser preciso cortar o supérfluo: coisas, pessoas ou situações
que estão apenas te sugando ou deixando você fraco. Tome cuidado
com apegos! Saiba desapegar e lidar com suas carências e medos,
porque o dia pode ser cheio de situações dúbias e de “pegadinhas”.
Saiba ser sincero.

Touro 21/04 a 20/05
Mudanças súbitas e situações novas podem surgir, trazendo um misto
de alegria e ansiedade. Tome cuidado com excessos. Saiba também
dizer “não” ou colocar limites em pessoas intimidadoras ou invasivas.
Tome cuidado para não ser uma pessoa sem limites.

Gêmeos 21/05 a 20/06

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Membrana transplantável do olho
Conceito formulado
por Freud
A linguagem usada no
cotidiano

"Dores de
cabeça"
do fim
do mês

Legado
político da
República
Velha

Canto monótono para reunir
o gado
Prefixo de
"epicarpo"
Fonte de
látex

Câncer 21/06 a 21/07

Virgem 23/08 a 22/09

Pode existir uma preguiça mental ou uma raiva latente por tudo que
não der certo hoje. Tome cuidado com agressividade ou estados de
depressão. Você pode sentir altos e baixos emocionais e ter dificuldade
de se harmonizar. Tome cuidado com brigas com pessoas queridas,
principalmente no relacionamento afetivo.

Divisão do
iatismo
Cumpre;
pratica

Álbum de
estúdio
de Maria
Rita

Escorpião 23/10 a 21/11

Tome cuidado com a desorganização e a falta de responsabilidade. Na
verdade, você pode acabar negligenciando algumas situações importantes por querer coisas diferentes. Portanto saiba colocar os pés no
chão e não se iludir, perdendo-se pelo caminho das horas, porque pode
procrastinar e não realizar nada de fato.

Grande
apuro no
acabamento

(?) card,
tipo de
cartão de
memória

Enviou
a sonda
InSight
a Marte
Dispositivo de
direção
do avião

"Muitos",
em "policromia"
Título
de líder
mafioso
Relativos
ao solo

Concede
crédito ao
país em
dificuldade
A segunda terminação
verbal

"(?) Negro", filme
com Mila
Kunis
Privado
de sentido
(fig.)
Capital
de Gana
Banco do
Vaticano

Réptil comumente
chamado
"lagartixa"

E Street
(?), grupo
de Nova
Jérsei

Libra 23/09 a 22/10

Você pode viver este dia sonhando e meio fora da realidade. O positivo
é que sua criatividade ou sua inspiração podem estar altas. Você pode
ter certa tranquilidade material ou uma busca por mais prosperidade:
tenha equilíbrio para não fazer dívidas.

(?) qual:
igual
O país do
Coliseu

O herdeiro,
em relação
ao testamento

Entroncamento habitual em
estradas

Leão 22/07 a 22/08

Dia de diminuir o impulso. Sua energia pode cair drasticamente, inclusive você pode se sentir indisposto. Saiba relaxar e evitar fadigas. O
positivo deste dia é a cooperação que pode vir de amigos ou colegas
de trabalho. Tome cuidado para não se isolar demais e acabar sendo
agressivo ou arrogante com as pessoas.

Abrir a
(?): desabafar
Escritor
de "O Jardim das
Aflições"

Quanto mais conseguir confiar nas pessoas à sua volta, melhor será.
Tome cuidado com a dificuldade de confiar ou de fazer amigos. No
fim, você pode se sentir isolado ou sozinho. O dia é favorável para ter
novas ideias ou fazer planos, então é importante estruturar a sua vida
e vislumbrar situações.
Tome cuidado para não se tornar excessivamente distante, preocupado
e egoísta hoje. Você pode, sim, deixar as coisas fluírem e estar um
pouco desatento; o desafio vai ser encarar tarefas que exigem certa
concentração. Se conseguir tempo, pode aproveitar para descansar,
o que será muito benéfico.

© Revistas COQUETEL

Apelido
da filósofa
Simone de
Beauvoir

Cerimônia
protestante

Saco de
pele para
levar
líquidos
Atração
esportiva
no Catar
em 2022

Autoridade que
sagrava o
cavaleiro
Partícula
de carga
positiva
(símbolo)

Aloysio de
Oliveira,
compositor carioca
Abreviatura do livro
de Esdras
(Bíblia)

Liga de
basquete
dos EUA
Condição
do atleta
julgado
no STJD
"Fato (?)",
exemplo
de pleonasmo

"Nota",
em abreviaturas
literárias

Sagitário 22/11 a 22/12
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Peixes 20/02 a 20/03

Vale a pena ter o pé no chão e buscar seguir sua intuição, adaptando-se às mudanças que surgirem ao longo deste dia sem se irritar.
Cuide para não se tornar apegado demais ou ciumento. Você precisa
ter consciência das coisas passageiras na vida e não se iludir. O dia
favorece o bom humor e a leveza mental.

Solução
C
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E
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G
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I
R
P A

Aquário 21/01 a 19/02

Tome cuidado com paixões e apegos, assim como necessidade de
estar no controle. Saiba se manter amoroso e motivador das pessoas,
não o contrário. Brigas e discussões podem acontecer se você não
conquistar sua coragem de avançar por si mesmo e ficar esperando
isso dos outros.
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Capricórnio 22/12 a 20/01

Pode ser um dia de tormentos mentais ou de pessoas que te atormentam, tirando você do sério. Tome cuidado com a dificuldade de
concentração, que pode causar estafa. É importante ser flexível e
eliminar crenças limitantes e alguns julgamentos familiares. Evite
também julgar as pessoas!

BANCO

4/band — geco. 6/castor. 11/coronelismo.

Sua mente pode estar dispersa, mas criativa, porém nada do que
pensar pode ser simples ou fácil de executar. Evite atitudes por impulso
e meça suas palavras para não magoar as pessoas. Seus desejos
podem ser intensos e perigosos, por isso é importante ter autocontrole.

ESPORTE
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Série D: Cascavel tem clássico
no fechamento do 1º turno
O Futebol Clube Cascavel está
fazendo a melhor campanha entre
as três participações da história do
clube no Campeonato Brasileiro da
Série D. O time comandado pelo
técnico Tcheco é o líder do Grupo
8 com 14 pontos conquistados
em seis partidas. A Serpente Aurinegra está invicta na competição,
com quatro vitórias e dois empates
nos seis primeiros jogos. Os bons
números resultam em um aproveitamento de 77,8% e fazem o
torcedor acreditar em um possível
acesso à Série C.
Willian Simões, autor do gol do
cascavelense no empate em 1 a
1 contra o Juventus-SC na última
rodada prevê uma par tida difícil
contra o Azuriz, o próximo adversário da Serpente. Contudo, o
lateral-esquerdo destaca a força
da equipe quando joga em casa.
“Os adversários sempre vêm
fechados jogar contra nosso time
no Olímpico. A gente conta muito
com nosso torcedor. Peço para
que vão ao estádio nos apoiar do
começo ao fim. É jogo duro, difícil”,
comenta o jogador.
O técnico Tcheco ressaltou a

impor tância do jogador, um dos
líderes do elenco e que soma 55
partidas com a camisa do Cascavel. “O Simões tem um carinho
muito grande por par te dos atletas e da comissão. Quando você
fala sobre o Cascavel, ele é um dos
atletas que vem na mente. É uma
história construída que é muito
bonita. Essa semana eu estava
pegando no pé dele para acertar
os chutes de fora da área”, brinca
o treinador.

CONFRONTO DIRETO
No próximo domingo (29), o
Cascavel volta a reencontrar os
torcedores no Estádio Olímpico
Regional. A Serpente faz um clássico estadual contra o Azuriz, em
partida que marca o fechamento
do primeiro turno. O time de Pato
Branco é o vice-líder do grupo,
com 11 pontos, três a menos que
o Cascavel.
O duelo será um confronto direto
pela primeira colocação. As equipes
já se enfrentaram uma vez nesta
temporada, mas pelo Campeonato
Paranaense. No Estádio Os Pioneiros, o placar não saiu do zero.

DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

JÚLIO Pacato é o 12º reforço da serpente e pode
estrear neste domingo contra o Azuriz
MAIS REFORÇO
Nesta semana o Cascavel apresentou oficialmente o 12º reforço
desde as eliminações no Campeonato Paranaense e Copa do Brasil.
O meia Júlio Pacato, de 27 anos,
já está treinando com o grupo e a
disposição do técnico Tcheco para
o confronto deste domingo.
Júlio Pacato foi formado no Londrina e participou das campanhas
de acesso na Série D e Série C do
time paranaense, além de ter conquistado o título da Primeira Liga.
Em 2019, o meia teve uma passagem de destaque pelo Toledo ao
ser vice-campeão estadual.
O jogador ainda foi campeão da
2ª divisão do Paranaense pelo São
Joseense em 2021. Neste ano, ele
também disputou o Estadual pelo
time de São José dos Pinhais.
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