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As unidades de saúde e as três UPAs, além das demais unidades da rede pública de 
Cascavel, realizaram ano passado 848.455 consultas, entre atendimentos de atenção 
básica, de média e alta complexidade. É como se a rede pública municipal tivesse aten-

dido a população de 2,5 cidades de Cascavel. Os dados da saúde serão apresentados em 
audiência pública na próxima segunda-feira. l Pág. 3

Saúde pública atendeu mais 
de 2,5 “Cascavel” em 2019

Esporte e lazer
Com um píer e as novas raias, o 
cartão-postal do Município vira 
palco dos atletas do CRC (Clube 

de Regatas Cascavel). 
l Pág. 15

15 colégios podem receber o Programa Escola Segura
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A engenharia caminha com 
a história da humanidade

Em dezembro se comemora o Dia do Engenheiro, profissão regulamen-
tada no Brasil em 1933, mas que existe desde que o Australopithecus africanus 
desceu das árvores e se deparou com dois problemas que mudariam comple-
tamente a história da humanidade, há mais de 2 milhões de anos.

O primeiro deles era de ordem vital, no caso, a alimentação; e o 
segundo de ordem social, relacionado com a defesa do território. Essas 
talvez tenham sido as primeiras necessidades que motivaram a espécie 
a usar a criatividade para a manufatura, criando artefatos para solucionar 
seus problemas.

A partir de então, evoluímos. Surgiram comunidades, sociedades, 
grandes cidades e, com elas, problemas de ordem biológica, social e eco-
nômica delineando aos poucos o pensamento científico. Muitas mudanças 
envolvendo a física e a astronomia surgiram da vontade de entender como 
o mundo funcionava e, assim, construímos uma visão moderna de tempo 
e espaço, até chegarmos à quarta revolução industrial, que traz para o 
cenário mundial novas preocupações com relação à nossa sobrevivência.

As novas diretrizes curriculares nacionais de engenharia, publicadas 
no primeiro semestre de 2019, trazem no seu corpo as expectativas de 
toda uma comunidade científica em formar agentes capazes de inovar e 
criar a partir de uma visão global. Um profissional que capte imagens e as 
transforme em dados, que produza energia renovável, que faça bom uso 
do solo, que não contamine lençóis freáticos e que possibilite, de forma 
geral, que qualquer ser vivo utilize qualquer infraestrutura de forma segura.

A revolução, independente de época, é sempre humana, e já passou 
do tempo em que o desenvolvimento precisa ser encarado de forma menos 
mecanicista e mais sustentável. É com essa visão que, nos próximos anos, 
espera-se formar vários profissionais, ávidos por mudança, com acesso 
ao conhecimento e conscientes de que precisaremos de ar puro, água 
potável e solos férteis, e que incorporem nos processos todo o lixo que foi 
produzido por nós até aqui.

Tudo isso com uma tecnologia ainda não mensurável à disposição e 
com possibilidades inimagináveis. Mantenho a esperança de que os novos 
engenheiros, agora mais arrojados, nos tragam em breve soluções viáveis 
para que a profissão continue caminhando, como sempre caminhou, de 
mãos dadas com a história da humanidade.

Adriana Tozzi é coordenadora do curso de Engenharia Civil a distân-
cia do Centro Universitário Internacional Uninter 

 “Agradeço 
a todos pelo 

um milhão de 
seguidores no 

Instagram e pelos 
dois milhões no Twitter. 
Essencialmente, são ins-
trumentos para divulgar 
as ações do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública 
e para colher opiniões a 

esse respeito. 
Seguimos 
juntos”. 

Ministro 
Sergio Moro 
alcançou 1 
milhão de 
seguidores 

em 19 dias de 
perfil oficial 

no Instagram.

Jornal O Paraná
Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020oparana@oparana.com.br OPR Esportes 11

Panorama
esportivo

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

FASES
DA LUA

Paranaguá
max 27
min 20

Sexta
14/2/2020

Maringá
max 29
min 17

Cascavel
max 27
min 19

Foz do Iguaçu
max 32
min 24

Londrina
max 28 
min 15

Curitiba
max 25
min 15

Quinta
13/2/2020

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Céu claro

CRESCENTE
02/03 - 16h58

CHEIA
09/03 - 14h48

Céu claro

Quarta
12/2/2020

09 18 19 21 23 27 30
concurso: 263

04 06 20 28 30 47

concurso: 2049

concurso: 1444

CORITIBA

concurso: 2047

05 10 11 19 20 23 25 
29 34 40 42 44 51 62 

65 67 84 88 93 97

02 21 24 25 26 48

01 10 21 27 36 59 61

DEZEMBRO

07 08 31 34 38 47
concurso: 2232

concurso: 5194

13 17 36 54 70

concurso: 5466

46.191
82.160
15.925
18.533
21.703

MINGUANTE
15/02 - 19h19

NOVA
23/02- 12h33

01 02 04 05 08 10 11 13 
15 17 18 21 22 23 24

concurso: 1927

Copa do Brasil

Toledo faz o “jogo do milhão”
contra o Náutico nesta quarta

Toledo – Após fazer 
história em 2019 com o 
vice-campeonato para-
naense, o Toledo Esporte 
Clube novamente alcan-
çará um feito inédito e 
marcante nesta quarta-
-feira (12), dia no qual 
disputará pela primeira 
vez uma partida pela Copa 
do Brasil, uma das mais 
importantes e remunera-
das competições do calen-
dário nacional. O desafi o 
é contra o pernambucano 
Náutico, às 21h30, no 
Estádio 14 de Dezembro.

Para o Porco, é uma 
oportunidade única de 
“engordar” seus cofres com 
R$ 1,190 milhão, mas para 
isso, precisa vencer. É que 
só por entrar em campo o 
time toledano levará R$ 540 
mil como premiação da CBF 
(Confederação Brasileira 
de Futebol). Já se vencer, 

Passe Atleta
Nesta semana, diver-
sas modalidades espor-
tivas ligadas a Secreta-
ria de Espor tes e Lazer 
de Toledo entregaram 
os car tões Passe Atleta 
para seus competido-
res que representam o 
município nas competi-
ções de rendimento. Ao 
todo, 200 atletas rece-
berão o benefício do 
programa que auxilia a 
locomoção dos adoles-
centes três vezes por 
semana, ida e volta.

Inédito
O benefício é inédito 
no Brasil e surgiu em 
2014, gerando uma 
economia significativa 
para os pais dos atletas 
que chegam ao rendi-
mento e necessitam do 
transporte público para 
os deslocamentos até 
os polos de treinamento 
em Toledo. Em Casca-
vel, a ideia foi “copiada” 
e já está perto de sair 
do papel, com o Passa-
porte do Atleta. 

Idealizadora
Segundo a vereadora 
Marli do Espor te, idea-
lizadora do Programa 
quando foi secretária 
de Espor tes e Lazer 
na época da implanta-
ção do Passe Atleta, o 
benefício é fundamen-
tal para a manutenção 
das atividades espor-
tivas no município. “É 
fato que as escolinhas 
municipais atendem um 
público cujas famílias, 
não raro, são de origem 
humilde ou residem 
distantes dos locais de 
treinamento. Em algu-
mas situações estes 
jovens não possuem 
condições para pagar o 
transpor te, e, por meio 
do Passe Atleta eles 
são contemplados com 
oito passes sema-
nais, permitindo uma 
maior par ticipação 
nos treinos. Muitos 
técnicos, assim como 
eu fazia, já tiraram 
dinheiro do bolso para 
manter o atleta nos 
treinamentos, e com o 
programa, 200 atletas 
recebem o benefício”.

JOGAM HOJE
                     LIBERTADORES

19h15 Cerro Porteño x Universitario
19h15 Palestino x Cerro Largo
21h30 At. Tucumán x Strongest
21h30 Corinthians x Guaraní

                                      SUL-AMERICANA
19h15 Huachipato x D. Pasto
19h15 Lanús x U. Católica-E.
21h30 Bahia x Nacional
21h30 Llaneros x Liverpool

                                        COPA DO BRASIL
15h30 Bragantino-PA x Ceará
16h Bangu x Oeste
16h Caucaia x São José-RS
16h Paulistano x Remo
19h15 Brusque x Sport
20h30 At. Alagoinhas x Botafogo-PB
20h30 Gama x B. de Pelotas
21h30 Águia Negra x S. Corrêa
21h30 Altos x Vasco
21h30 Campinense x Atlético-MG
21h30 Galvez x Vila Nova-GO
21h30 Toledo x Náutico
22h30 Manaus x Coritiba

                                             CARIOCA
20h30 Fluminense x Flamengo

                                       COPA DA FRANÇA
14h30 Dijon x PSG

Corinthians encara Guaraní
em sua primeira final do ano

São Paulo – O  Corin-
thians recebe o Guaraní 
nesta quarta-feira (12), às 
21h30, em Itaquera, em 
clima de decisão, pelo jogo 
de volta da segunda fase da 
Copa Libertadores.

O time paulista perdeu 
por 1 a 0 na rodada de ida, 
em Assunção (PAR), e pre-
cisa reverter o resultado para 
avançar à próxima etapa. Em 
caso de vitória simples dos 
mandantes, a classificação 
será decidida nos pênaltis, 
sem prorrogação. Já o triunfo 
alvinegro por dois ou mais 

gols de diferença classifi ca a 
equipe de São Paulo. Para os 
paraguaios, basta o empate 
e qualquer resultado posi-
tivo. O gol fora também é 
critério de desempate.

O Corinthians vive um 
momento complicado em 
meio à mudança conceitual 
de futebol desejada por dire-
toria e comissão técnica. O 
técnico Tiago Nunes tem 
encontrado dificuldades 
para estabelecer o equilíbrio 
na equipe e precisa dar uma 
resposta imediata aos tor-
cedores. O treinador chega 

pressionado ao confronto 
após derrota em casa para o 
Inter de Limeira, pelo Cam-
peonato Paulista.

Por sua vez, o Guaraní 
chega à decisão da vaga em 
ótimo momento, com sete par-
tidas de invencibilidade e ape-
nas uma derrota nos últimos 
nove confrontos. A tendência 
é de que a equipe comandada 
por Gustavo Costas tenha 
uma atitude diferente em 
Itaquera em relação ao pri-
meiro jogo e tome uma pos-
tura mais defensiva, aprovei-
tando-se do erro adversário.

Coxa desafia Manaus pela 1ª fase da Copa do Brasil
Curitiba - Coritiba e 

Manaus disputam uma vaga 
na segunda fase da Copa do 
Brasil nesta quarta-feira 
(12), às 22h30 (de Brasília) 
na Arena da Amazônia.

Na primeira fase da 
Copa do Brasil, o time pior 
posicionado no ranking da 
CBF fi ca com o mando de 
campo. Em compensação, 
o visitante tem a vanta-
gem de garantir a classifi -
cação com um empate. Com 

isso, o Coxa só precisa um 
empate amanhã para avan-
çar. Quem passar, pega na 
segunda fase o vencedor do 
duelo entre Gama e Brasil 
de Pelotas, que também 
será realizado nesta quarta.

Para o Coxa, a partida 
é a chance de colocar em 
prática tudo aquilo que 
foi testado durante a pré-
-temporada e o Campeo-
nato Paranaense.

“A equipe procurou fazer 

a melhor preparação, desde 
o dia 3 de janeiro, quando 
nos apresentamos, é claro 
que é pouco tempo, pen-
sando em uma temporada 
de 11 meses, mas passamos 
por todas as etapas, por 
um período de preparação, 
conseguimos dar isonomia 
aos jogadores em volume 
de jogos, e nos sentimos 
bastante preparados para 
um jogo difícil e eliminató-
rio no qual erros não podem 

acontecer”, destacou o téc-
nico Eduardo Barroca em 
coletiva de imprensa.

Para alcançar seu obje-
tivo e lucrar R$ 2,25 milhões 
em apenas um jogo - R$ 950 
mil pela participação e mais 
R$ 1,3 milhão se avançar – o 
Coritiba precisará quebrar 
uma invencibilidade do 
Manaus, que nos últimos 
20 jogos em casa acumulou 
17 vitórias e três empates, 
desde fevereiro de 2019.

receberá outros R$ 650 
mil, por avançar de fase. Já 
o Timbu tem a vantagem 
do empate para seguir à 
segunda fase da competição.

Pela grandeza e impor-
tância do jogo, o Toledo 
deixa tudo o que viveu até 
aqui em 2020 no passado, 
pois nesta noite poderá 
mudar o ânimo para a 
sequência dos trabalhos, 
que nesta semana iniciaram 
sem o técnico Paulo Baier, 
que entregou o cargo na 
noite de domingo (9) após a 
derrota em casa para o Rio 
Branco pelo Estadual.

Aliás, o Porco ainda está 
devendo uma comemoração 
à sua torcida, pois em qua-
tro jogos no 14 de Dezem-
bro, acumulou três derro-
tas e um empate, todos pelo 
Paranaense. A partir desta 
noite, o TEC quer mudar 
essa história.

Profissional da equipe permanente do TEC, Zé Maria coman-
da o Toledo nesta noite

ALBERT EGON/M4S
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 O trabalho dos servi-
dores da Saúde nas 13 
UBSs (Unidades Básicas de 
Saúde), nas 30 USFs (Uni-
dades de Saúde da Família), 
nas 3 UPAs (Unidades de 
Pronto-Atendimento) e nas 
demais unidades da rede 
pública de Cascavel soma-
ram em 2019 o total de 
848.455 consultas, entre 
atendimentos de atenção 
básica, de média e alta 
complexidade. A média em 
2019 foi de 70,7 mil consul-
tas por mês no Município. 
É como se 2,5 cidades de 
Cascavel tivessem se con-
sultado na rede pública.

A maioria dos atendimen-
tos ocorreu nas UBS, com 
mais de 108 mil consultas 
com clínico geral. A pedia-
tria apareceu em segundo, 
e ultrapassou 35 mil aten-
dimentos, seguida de perto 
pela área da ginecologia, com 
mais de 34 mil consultas.

Para manter os cascave-
lenses a par de todo esse 
trabalho, a Secretaria de 
Saúde fará uma prestação 
de contas sobre o terceiro 
quadrimestre de 2019, na 
próxima segunda-feira (17), 

Recursos
Aberta oficialmente a temporada de audiências públicas na 
Câmara de Vereadores. A primeira do ano pretende discutir 

com poder público e moradores ações para fomentar o terceiro 
setor e a captação de recursos, discussão que pretende 

complementar um projeto elaborado por Celso Dal Molin, 
Rafael Brugnerotto e Sidnei Mazzuti. O debate será nesta 

quinta-feira, às 19h.

Transporte por aplicativo
Aprovada em primeira sessão, a regulamentação de 

transporte de passageiro por aplicativos foi adiada para 
a próxima terça-feira. O vereador Rafael Brugnerotto 
(PSB), que tem grande proximidade com o Executivo 

municipal, pediu mais tempo para incluir emendas, caso 
sejam necessárias, após discussão com os motoristas de 

aplicativos. Os vereadores já apontaram uma alteração do 
texto original, que trata da obrigatoriedade de seguro aos 
passageiros - a dúvida é se os motoristas deveriam pagar 
outro seguro, além do já garantido pelas empresas. Esta 

semana serão realizadas reuniões com a categoria.

Mudança no IML
Os vereadores Carlinhos 
Oliveira e Sebastião Madril 
assinaram moção de apelo 
enviada ao governador 
Ratinho Júnior para que 
reveja a alteração no 
atendimento do IML 
(Instituto Médico Legal), 
que definiu o horário de 
necropsia entre as 8h e as 
20h em grandes cidades. 
O sofrimento das famílias 
na liberação dos corpos 
sensibilizou o Legislativo 
cascavelense.  

Revendo
O chefe da Casa Civil do 
Paraná, Guto Silva, durante 
visita a Cascavel, comentou 
sobre essa decisão é da 
Secretaria de Estado da 
Segurança e que uma 
reunião seria realizada com 
Rômulo Marinho para que 
fosse revista a medida. O 
Estado já teria recebido 
reclamações de Guarapuava 
Maringá e Toledo em 
relação à demora na 
liberação dos corpos.

Cultura e Esporte
Decidido e com apoio do 
chefe do Executivo municipal, 
o secretário de Cultura e 
Esportes, Ricardo Bulgarelli, 
também deve deixar a 
pasta para disputar vaga no 
Legislativo cascavelense. Pelo 
MDB, ele deverá ainda passar 
pela convenção, mas a pré-
candidatura está definida.

Duas sessões
O líder de Governo, Romulo 
Quintino (PSL), faltou às duas 
últimas sessões, o que causou 
estranhamento em plenário. 
Ele avisou, por meio da chefe 
de gabinete, Adriana Cristina da 
Silva, que precisou se ausentar 
devido a tratamento de saúde.

Uniformes
O prefeito Leonaldo Paranhos 
conseguiu um feito até então 
inédito: entregar os uniformes 
escolares na primeira semana 
de aula. A regra era sempre 
receber perto das férias de 
julho ou no segundo semestre. 
Houve anos em que o ano letivo 
acabou e os kits não chegaram.

Confira alguns dados:
UBS: 108.172 consultas médicas de clínico geral, 35.288 
consultas de pediatria e 34.130 consultas de ginecologia. 
Do total de 177.590 consultas médicas realizadas nas 
UBS, 50.381 foram por agendamentos, e em 7.362 (14,6%) 
os pacientes faltaram. O maior índice de falta ocorre nas 
UBS Palmeiras, Aclimação e Claudete.

ESF (Estratégia Saúde da Família): Foram realizadas 209.031 
consultas médicas. Dessas, 48.783 foram agendadas, e 8.082 
pacientes faltaram (16,5%). O maior índice de faltantes ocorreu 
nas USF Riviera, XIV de Novembro e Lago Azul.

UPA: Foram realizadas 285.072 consultas médicas, 
423.354 procedimentos e ocorreram 183 óbitos (0,06% 
em relação ao total atendido, o menor índice da história).

No Cisop, foram autorizadas 108.307 consultas médicas, 
com um total de 16.554 (15,2%) pacientes que faltaram.

Saúde realizou 848,4 
mil consultas em 2019

a partir das 16h, na Câmara 
de Vereadores de Cascavel.

Sobre os dados, o secre-
tário de Saúde, Thiago Ste-
fanello, comenta que há 
ainda ajustes a se fazer, 
mas que o trabalho vem 
sendo realizado da melhor 
forma possível.  “Quando 
conseguimos colocar todos 
os dados juntos, podemos 
visualizar a quantidade 
de atendimentos que são 
realizados. Todos os dias 
somos cobrados pelo que 
não é feito, mas é impor-
tante demonstrar o que é 
feito, para que realmente a 
medida seja justa. Há mui-
tos gargalos, mas a amplia-
ção dos atendimentos de 
saúde é fato, e as estatís-
ticas demonstram isso”, 
pontua o secretário.

Juntas, as UPAs Tan-
credo, Brasília e Veneza 
realizaram mais de 285 mil 
consultas médicas e 423 
mil procedimentos. Além 
disso, 183 óbitos foram 
registrados, ou seja, 0,06% 
do total atendido, caracteri-
zando assim o menor índice 
de mortes da história da 
Saúde de Cascavel. 
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Zenilda Vieira
ª 03 de janeiro de 1966
V 07 de fevereiro de 2020
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A despedida

Lembranças 
que marcam
Zenaide conta que tem na memória 
todos os momentos que passaram juntas, 
principalmente os dias festivos. “O que 
me marca muito são as festas de Natal. 
Íamos para a fazenda, tomávamos banho 
de rio, brincávamos demais com toda a 
família reunida. Ou quando ela ia para a 
minha casa, onde fazíamos piquenique, 
saíamos... Era muito legal e divertido”. 
Uma das suas grandes características era 
o desejo de ajudar o outro. “Ela era uma 
pessoa guerreira, que dava força a todos 
nós. Tinha um coração enorme, ajudou 
muitos médicos, a equipe de enferma-
gem, a todos que podia. Levava lanche de 
casa para as pessoas, tirava do que ela ia 
comer para dar para quem sentia fome. 
Ela tem uma história de vida muito linda, 
seu coração era maravilhoso”.    

 Zenilda Vieira nasceu no dia 3 de 
janeiro em Assis Chateaubriand e tinha 
54 anos. Morava com a família em um 
sítio. Aos sete anos, acompanhada dos 
pais e dos irmãos, veio para Cascavel. A 
família buscava uma vida melhor. 

Muito apegada à mãe, Dioneia Rodri-
gues da Silva, Zenilda morou com ela a 
vida toda, no Bairro Floresta. Ela era a 
segunda filha dos cinco irmãos, todos 
com nomes que começam com a letra z: 
Zilda, Zito, Edson, Zélia e Zenaide. O pai, 
José Vieira, faleceu há alguns anos.

Sem filhos, ela se dedicava e amava 
incondicionalmente os dez sobrinhos. A 

Ela queria ir morar na praia
irmã a descreve como uma pessoa amorosa 
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Ela queria viver”, conta Zenaide.  
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lhona, extrovertida, uma pessoa que “se 
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No dia 3 de fevereiro deste ano, Zenilde começou a passar mal em casa e foi levada 
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O amor pela 
enfermagem 
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o amor, a dedicação de ser enfer-
meira. Isso era tudo para ela, que 
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ajudar seus pacientes. Se fosse pre-
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O diagnóstico 
Em setembro de 2019, Zenilda Vieira 
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alguns desconfortos com a saúde, mas 
logo entrou em férias e foi para a casa 

da irmã em Porto Alegre passear e 
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a Cascavel, em outubro, a técnica em 
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bem e foi ao médico, o qual a diagnos-
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tarde, após alguns exames, ela descobriu 
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A partir daí começou a luta com remé-
dios e quimioterapias. Porém, a doença 

já estava muito avançada. 
FAMÍLIA reunida na ceia de Natal. Sobrinhos, 
imãos, cunhados e mãe 
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Cuidados com inseticidas 
Além de matar mosquitos, inseticidas também podem fazer mal aos seres huma-
nos e aos pets. A Secretaria de Saúde publicou um informe com alguns cuidados 

na hora de manusear o produto:
 

l Verificar se o produto adquirido tem registro na Anvisa, pois assim apresentam uma 
série de estudos de eficiência no controle dos insetos e na segurança do seu uso;
l Antes de usar o produto ler com atenção o rótulo da embalagem. Verificar 
como o produto deve ser aplicado e os cuidados a serem tomados. Muitos pro-
dutos não devem ser deixados expostos ao ambiente na presença de crianças e 
animais, por isso atenção às instruções de uso;
l Quando da utilização do produto, use sempre roupas com mangas compridas, 
máscaras, bonés, luvas, óculos e calça fechados. Certifique se os produtos utili-
zados são apropriados para o uso doméstico e não profissional. Nunca fique em 
áreas com janelas e portas fechadas o local deve ser bem arejado;
l Caso haja suspeita de intoxicações, deve-se procurar imediatamente um posto 
de saúde ou Centro de Intoxicações, levar a embalagem do produto para que o 
médico possa medicar corretamente o acidentado;
l Os produtos devem ser armazenados em locais separados de alimentos, de 
preferência fechados e isolados de crianças e animais.

 Os números assustam: já são 
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que contraíram a doença e 62 cida-
des em epidemia. 

Cascavel tem 85 casos confir-
mados e 264 suspeitos, conforme 
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de dengue hemorrágica, cujas pacien-
tes já ganharam alta hospitalar. 

O risco é alto para epidemia, 
considerando o índice de infesta-
ção do mosquito de 5,2% do LirAa 
(Levantamento de índice Rápido 
Amostral por Aedes aegypt) e as 
condições climáticas.

Na luta contra o mosquito, dis-
parou a busca por inseticidas e 
repelentes nas farmácias e nos 
mercados. A pedido da reporta-
gem, uma rede de supermerca-
dos levantou os dados da venda 
de repelentes e inseticidas. Em 
janeiro, na comparação com outu-
bro de 2019, as vendas cresceram 
90% e 53%, respectivamente.

“Esta época do ano aumenta 
bastante as vendas, por isso refor-
çamos o estoque e a reposição tem 
sido constante. Inclusive, tivemos 
que montar uma ponta exclusiva 
para a exposição de repelentes e 
inseticidas, porque só a gôndola 
não está dando conta”, revela o 
gerente Wagner Theodoro. 

Rosângela Titão confessa estar 
apreensiva com a atual situação. 
“Estamos sempre preocupados. É 
preciso tomar os cuidados neces-
sários, mas penso que, nesta 
época de chuva e muitos casos de 
dengue, todos devem redobrar os 
cuidados. Costumo comprar inse-
ticidas e repelentes, pois é muito 
importante tê-los em casa”. 

Com medo da dengue,
venda de inseticidas dispara

Gerente de compras de duas 
redes de farmácias, Lenir Cavalheiro 
conta que a procura por repelentes 
aumentou consideravelmente nos 
últimos dias. “As vendas aumen-
taram 50% em relação ao ano pas-
sado, mas penso que vai aumentar 
mais, porque vários estabelecimen-
tos não se prepararam a essa 

NA LUTA contra o Aedes aegypti, consumidores se armam com veneno 
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procura e já estão em falta diversas 
apresentações. A nossa rede refor-
çou os estoques”. 

Lenir acrescenta que a venda de 
álcool gel, máscaras higiênicas e até 
de vitamina C (para melhorar a imu-
nidade) também cresceu e a rede 
até montou um kit sugestivo, com 
vitamina C + repelente + álcool gel. 
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Sandro de ter roubado seu quadro, e 
Raul se revolta. Sandro sofre por ter 
ajudado Marconi. Jorge ajuda Estela a 
fugir. Elias chega para o almoço com 
Lurdes e gosta de conhecer Ryan. A 
polícia recupera o quadro de Lídia, 
que se desculpa com Sandro. San-
dro confessa a Raul que participou 
do roubo do quadro.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Durval se interessa pela causa do 
projeto do CLP e fecha uma parceria. 
Lorena conversa com Helô e sugere 
que a escola inicie um projeto sus-
tentável. João escuta alguns alunos 
falando mal de Marcelo e o defende 
em frente a todos. Arlete chega em 
casa, se depara as coisas reviradas 
e culpa Mosquito. Gleyce se sente 
culpada. Ester, Filipa e Paola convi-
dam Eric para ir ao cinema com elas. 
Fernanda sente ciúmes de Afonso e 
Débora. Branca faz perguntas a Wal-
disney sobre sua mãe. Ruth pede para 
que Marcelo e Débora se resolvam e 
parem de brigar na escola. Luciano vai 
encontrar seus filhos e mostra a eles 
vídeos do novo meio-irmão. Escondida, 
Branca segue Waldisney.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Na rodoviária, Nina encontra Giu-
seppe e Nico. Os dois contam para a 
evangélica que foram roubados. Nico 
aumenta a história e diz que foi por 
três homens fortemente armados. 
Dóris diz para Rebeca que acha que 
Manuela quer mudar de igreja, pois a 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-
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com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.
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perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD

MALHAÇÃO
Rui ameaça Rita, que dissimula seu 
envolvimento com Lígia para ele. 
Andressa ignora Henrique, e Fafi garante 
que seu plano está dando certo. Lígia 
questiona Madureira sobre Carla. Neide 
e Jaqueline garantem a Diana que 
nenhum livro será censurado. Carla 
cuida de Marco na prisão. Vinícius lidera 
os alunos no combate ao mosquito da 
dengue. Raíssa e Serginho pressionam 
Camelo para que ele não largue os 
estudos. Rita e Lígia não conseguem 
se entender sobre a guarda de Nina.

SALVE-SE QUEM PUDER 
Luna/Fiona fica sabendo por Vicky que 
Helena ama os enteados e conclui que 
a mãe a esqueceu. Alexia/Josimara 
não gosta de ver Zezinho conversando 
com Bel, a filha de Edgar. Alexia/Josi-
mara canta para chamar a atenção 
de Zezinho e acaba fazendo sucesso 
entre os vizinhos. Alexia/Josimara 
entrega a carta de recomendação para 
Kyra/Cleyde trabalhar na casa de Alan 
e Ignácio. Renzo ameaça um deputado 
a mando de Dominique. Lúcia pede 
demissão e revela a Renzo que vai 
embora. Kyra/Cleyde se apresenta a 
Alan como amiga de Alexia.

AMOR DE MÃE
Miriam inicia uma investigação sobre 
o ocorrido com Estela e questiona 
Álvaro. Thelma acompanha Nuno até 
o escritório de Álvaro para desfazer 
a venda do restaurante. Lídia acusa 

Em “Éramos seis” Clotilde volta para Itapetininga. Afonso des-
confia do comportamento de Shirley. Inês pede que Shirley deixe 
Afonso em paz. Almeida visita Lola. Afonso sugere sair novamente 
com Lola. Dona Maria se preocupa com o retorno de Clotilde. 
Felício afirma a Marcelo que não desistirá de seu amor por Isabel. 
Adelaide leva Justina ao consultório de Selma. Adelaide confronta 
Emília. Lola conversa com Durvalina sobre Clotilde. Clotilde entra 
em trabalho de par to no trem e salta numa estação qualquer. 
Zeca e Olga encontram Clotilde.

viu com o padre. Joaquim chega para 
o jantar na casa de Regina. Priscila fica 
feliz e faz questão de conversar com 
ele, que só tem olhos pra Manuela. 
Felipe e Julia decidem ir até a man-
são de Regina para ajudar Joaquim. 
Na mansão, Joaquim pede para que 
Priscila se alimente.

AMOR SEM IGUAL 
Oxente estranha ao ver Maria Antônia 
chegando no Mercadão toda arrumada. 
Antônio Júnior pede novamente um 
emprego para Olympia, mas ela recusa. 
Disfarçado, Hugo observa Maria Antô-
nia . Duplex pede Furacão em noivado. 
Pedro Antônio procura Miguel e fala 
sobre Bernardo. Ele conta que o chefe 
da segurança da Bras Esportes seguiu 
a ordem de Tobias e executou Luciana 
desarmada. Miguel então cogita a hipó-
tese de Tobias ter mandado Bernardo 
matar Poderosa.

O RICO E LÁZARO 
Ravina diz que Matias precisa lhe dizer 
a verdade. Hurzabum tenta explicar 
a situação para Saul. Tamir e Shamir 
ficam com medo da briga que tiveram 
com Larsa. Shag-Shag tenta disfarçar ao 
ver Zabaia na Casa da Lua. Asher deixa 
Joana em casa. Arioque encontra Aspe-
naz e avisa que Shag-Shag voltou. Larsa 
descobre quem são os irmãos que ele 
brigou. Matias conta toda a verdade 
para os familiares. Saul sai do quarto 
sem ser percebido. Zac pede para falar 
com Beroso. Matias entra em pânico ao 
perceber que Saul sumiu.

Clotilde entra em trabalho de parto no 
trem e salta numa estação qualquer 
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Você se sente mais confortável com você mesmo e está 
ciente disso. Não explore a sua aura, deixe as coisas 
seguirem seu curso natural. Outras pessoas vão tentar 
frear a sua vitalidade. As pessoas estão pedindo muito de 
você, ou pelo menos é assim que você se sente.

Uma imensa necessidade de ação lhe empurra a 
tomar decisões precipitadas, então seja objetivo nas 
escolhas que faz. Você está alegre, com uma sensa-
ção de bem-estar lhe dando energia positiva. Faça 
algum exercício físico para se certificar de que corpo 
e mente estão em sintonia.
Suas ideias serão definidas mais claramente e você 
vai trabalhar em seus novos projetos. Sua atitude 
quanto ao seu estilo de vida deve ser uma preocu-
pação. Você não está dormindo bem.

Você terá uma boa maneira de evitar problemas, 
mostrando quais são seus limites, sem argumentos 
e sem se comprometer. Se conseguir acalmar as suas 
dúvidas, você será capaz de manter a sua incrível 
energia mental.

Você vai ser mais compreensivo e mais sensível às 
considerações dos outros. É hora de se aproximar 
de quem você ama. Você precisa dar passagem a 
algumas das suas emoções, isso vai lhe poupar de 
angústias como resultado e seus níveis de energia 
vão melhorar.

É o seu bom senso que lhe permitirá sair de uma 
situação difícil. Sair da rotina irá permitir-lhe melho-
rar o seu estado de ânimo. No aspecto físico, você 
deveria beber mais líquidos para limpar os seus rins.

Enquanto tudo está acontecendo ao seu redor, você 
vai precisar relaxar. Você poderia aproveitar isso para 
dar um passo atrás. O dia de hoje vai lhe trazer uma 
sensação de calma interior, que é favorável para 
recarregar as baterias emocionais.

Um sentimento de frustração fará você se sentir 
melancólico, mas não se esqueça de que tudo acon-
tece mais cedo ou mais tarde. Se você continuar 
fazendo tantas perguntas, você só se sobrecarregará, 
você precisa descansar.

Suas dúvidas irão se esclarecer e você vai achar isso 
encorajador. Todo mundo vai querer ter a sua energia 
hoje. Você vai se sentir muito mais confortável em sua 
própria pele e tudo vai ser devido a seus próprios esfor-
ços para tornar o seu estilo de vida mais saudável. 

Sua ingenuidade excessiva pode levar você a gastar 
mais. Mantenha um senso de proporção. Outros vão 
invejar a sua boa forma. Vá com calma, você vai se 
cansar das outras pessoas.

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do pre-
sente constrói a sua confiança. Aproveite ao máximo 
a paz e a tranquilidade do dia para dar atenção ao 
que pode estar faltando em sua dieta.

Você vai surpreender as pessoas em torno de você 
com sua ousadia para alcançar seus objetivos. Você 
precisa de relaxamento, tanto físico como psicoló-
gico. Você deveria mergulhar em uma atividade de 
lazer relacionada com as artes para recarregar suas 
baterias.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Pacheco anuncia mais de R$ 1 milhão para 
calçamento poliédrico no interior de Ubiratã

O deputado Marcio Pacheco (PDT) se 
reuniu na última sexta-feira (7) com o pre-
feito de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte 
(PSC), o Baco, para anunciar a liberação 
de R$ 1,065 milhão para a execução de 
4.160 metros lineares (24.960 m²) de cal-
çamento poliédrico na estrada rural Mato 
Grosso, que liga o trevo sul na BR-369 
até as proximidades do Rio Piquiri (antiga 
balsa). A estrada é considerada uma das 
principais vias do interior do Município.

“Estou muito feliz em anunciar a 
liberação desse recurso, pois se trata de 
uma conquista importante para Ubiratã. 
A realização dessa obra é esperada há 
muito tempo pelos moradores da comu-
nidade”, afirma Pacheco, que tem uma 
relação muito próxima com a cidade, pois 
passou boa parte de sua infância e juven-
tude em Ubiratã. 

O prefeito Baco agradeceu os recur-
sos disponibilizados pelo deputado Mar-
cio Pacheco e relatou que, independente 
de siglas partidárias, toda colaboração 
sempre é bem-vinda para ajudar no 
desenvolvimento do Município.

O anúncio da liberação de recursos 
foi realizado no gabinete do prefeito Baco 
e reuniu os integrantes da equipe admi-
nistrativa, líderes da comunidade, líderes 
partidários e os vereadores Rafael Bartz 
(presidente da Câmara Municipal), Apa-
recido Paula e Jorge Tozzi.

A estrada Mato Grosso tem mais 
de 15 quilômetros e é bastante usada 
para o escoamento da safra de grãos e, 
principalmente, o transporte de aves. Já 
foram executadas três fases de recape e 
atualmente cerca de 1,1 quilômetro está 
em fase de execução. 

O valor viabilizado pelo deputado 
Pacheco com o governo do Estado vai 
permitir a conclusão de toda a estrada 
rural com calçamento poliédrico. “Esta-
mos trabalhando para atender aos pedi-
dos dos prefeitos e da população visando 
o crescimento e desenvolvimento do 
nosso Estado”, afirma Pacheco.  

FOTOS: JOÃO GUILHERME

R$ 98 mil para Colégio Benjamin Motter em Cafelândia
Em Cafelândia, o deputado Marcio Pacheco também anunciou na última sexta-feira 
(7) a liberação de R$ 98 mil para a construção de duas salas de aula no Colégio 
Estadual Benjamin Motter, que está localizado no Distrito Central Santa Cruz, em 
Cafelândia.  Na oportunidade, o parlamentar foi recebido pelo diretor do colégio 

estadual, professor Nelson José de Lima, e o Padre Nilton Cézar Pedro. 
O investimento é de R$ 98 mil. Recursos oriundos de emendas do parlamentar.  O 
colégio estadual tem 82 alunos matriculados nos ensinos fundamental e médio.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

DH pede ajuda para elucidar execução
A Delegacia de Homicídios de Cascavel informa que já tem uma linha de 

investigação sobre a execução de Bruno de Oliveira, 23 anos, atingido por 
pelo menos cinco tiros no início da tarde de segunda-feira (10) na Rua Mon-

senhor Guilherme, Jardim Colmeia. “Acreditamos se tratar de uma execu-
ção... foram pelo menos 16 disparos na direção de Bruno. O que se sabe até 

o momento é que há apenas um suspeito do crime e que portava uma pistola 
calibre 380. A possível motivação não pode ser revelada para não comprome-
ter a investigação. A população pode ajudar por meio de denúncia anônima 

com qualquer informação”, disse a delegada Raísa Scariot.  Testemunhas 
já foram ouvidas e diligências são feitas pela equipe da DH.  Bruno tinha 

passagens por violência doméstica e familiar e porte ilegal de arma de fogo.  
Informações sobre o crime podem ser repassadas de forma anônima pelos 

telefones 197 ou celular de plantão da DH, (45) 99909-3842.  

Em Cascavel, já são quase 20 
policiais militares da reserva que 
demonstraram interesse em fazer 
parte do Programa Escola Segura, 
que visa reforçar a segurança no 
ambiente escolar com a presença 
de um policial fardado no colégio. 
A previsão é de que 15 colégios 
estaduais recebam os PMs e a 
procura é considerada boa até o 
momento. “São colégios selecio-
nados em parceria com o NRE 
[Núcleo Regional de Educação] e 
cada um deles receberá dois poli-
ciais, um em cada turno: das 7h 
às 15h e outro das 15h às 23h. 
Um dos colégios é o Professor 
Francisco Lima da Silva, no Bairro 
Floresta, os demais ainda não 
serão divulgados. Temos cerca de 
20 inscritos já, um número bom 
visto que a previsão é de contrata-
ção de 30 profissionais que atua-
rão nas 15 instituições”, conta o 
tenente Paulo Roberto da Silva, 
responsável pela Patrulha Escolar. 

Paulo explica que os PMs inte-
ressados no programa devem pro-
curar a sede da Patrulha, que fica 
em anexo ao Colégio Wilson Jof-
fre, no Centro. “Por enquanto é um 
cadastro de reserva, para que, tão 
logo saia a autorização do Estado, 
o projeto seja iniciado. Para partici-
par, o interessado deve: ser policial 
da reserva e, caso tenha se apo-
sentado com menos de 30 anos 
de serviço, deve estar na reserva 
há mais de dois anos. Após a 

Escola Segura: 15 colégios 
podem receber policiais 

inscrição é feita uma seleção a 
partir de investigação social, teste 
físico e avaliação de saúde. Os 
selecionados passam por capaci-
tação teórica e prática”, esclarece. 

A remuneração dos profissio-
nais será de R$ 3.000 a R$ 3.700, 
variando de acordo com a patente 
de cada um. 

Sandro Kraemer atuou 25 anos 
na Polícia Militar, está aposentado 
há três e viu no projeto uma opor-
tunidade de contribuir com a socie-
dade, além de ficar mais perto das 
filhas. “Eu tenho 45 anos e ainda 
tenho muito a contribuir. Com o 
programa vou conseguir fazer isso. 
Atualmente moro em Planalto e 
minhas filhas em Cascavel, onde 
estudam. Fazendo parte do pro-
grama, vou morar aqui e ficar mais 
perto delas”.

MAIS SEGURANÇA
O programa, implantado em 

2019 em algumas cidades do 
Estado, vem mostrando bons 
resultados e deve vir para somar 
ao trabalho já realizado pela Patru-
lha Escolar. “A aceitação da comu-
nidade escolar tem sido boa nas 

outras cidades e não deve ser dife-
rente em Cascavel. Os policiais vão 
auxiliar no trabalho que já realiza-
mos, só que de forma fixa, com a 
presença no colégio e acionando 
a Patrulha ou reforços caso seja 
necessário”, acrescenta Paulo.  

OS INTERESSADOS devem procurar a sede da 
Patrulha Escolar, no Colégio Wilson Joffre 

FÁBIO DONEGÁ
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º FC Cascavel 15 6 5 0 1 11 4 7
2º Coritiba 14 6 4 2 0 14 6 8
3º Operário 13 6 4 1 1 8 5 3
4º Rio Branco 11 6 3 2 1 8 5 3
5º Athletico 10 6 3 1 2 10 7 3
6º Londrina 10 6 3 1 2 9 9 0
7º Cianorte 8 6 2 2 2 5 4 1
8º Paraná 6 6 1 3 2 4 4 0
9º União 5 6 1 2 3 6 13 -7
10º Toledo 4 6 1 1 4 4 7 -3
11º Cascavel CR 4 6 1 1 4 1 8 -7
12º PSTC 0 6 0 0 6 3 11 -8

PARANAENSE

7ª RODADA
          SÁBADO

16h Cascavel CR x Coritiba
17h Athletico x Toledo

   DOMINGO
16h União Beltrão x Londrina
16h Cianorte x PSTC
16h Rio Branco x FC Cascavel
18h Paraná x Operário

Cidade-sede da Federação 
Paranaense de Biribol, o popular 
“vôlei de piscina”, Cascavel terá 
cinco equipes na primeira edição 
da Copa Oeste de Biribol, que 
será realizado neste fim de semana 
no Iate Clube de Itaipu, de Foz 
do Iguaçu. Também participarão 
das disputas, neste sábado (15) 
e domingo (16), três equipes de 
Marechal Cândido Rondon, três 
equipes de Foz do Iguaçu e uma 
de Maringá, como convidada. Ao 
todo, a competição reunirá cerca 
de 70 atletas. Destaque para os 
cascavelenses, que participam da 
Liga Nacional da modalidade.

 Em evolução desde a chegada 
do técnico Ageu Gonçalves, o Cas-
cavel CR terá uma sequência compli-
cada de jogos nas próximas rodadas 
do Paranaense 2020, a começar 
neste domingo (16), contra o Cori-
tiba, às 16h, no Estádio Olímpico.

O Coxa é vice-líder e único 
invicto do campeonato, mas antes 
de visitar a Serpente terá compro-
misso no outro lado do País nesta 
quarta-feira (12), contra o Manaus, 
no Amazonas, pela Copa do Brasil.

O resultado desse jogo pode fazer 
toda a diferença no planejamento 
do time alviverde, que poderá vir a 

Cascavel CR recebe
Coritiba no Olímpico

Cascavel com uma equipe alterna-
tiva ou com força máxima, de olho 
na liderança do Estadual.

Independentemente disso, o 
Cascavel CR quer fazer sua parte 
para deixar a zona de rebaixa-
mento. A Serpente vem de empate 
sem gol em Londrina e vitória como 
mandante no Clássico da Soja com 
o Toledo. Depois do Coxa, o desa-
fio na rodada seguinte será contra 
o Athletico, na Arena da Baixada.

Para o jogo deste domingo (16), 
os ingressos custam R$ 20, valor 
único e promocional, válidos para 
qualquer setor do Estádio Olímpico.

Cascavel Futsal na 
Copa Três Coroas
O Cascavel Futsal abriu na última 
segunda-feira (10) a terceira semana 
de treinamentos em 2020, e no 
dia seguinte já embarcou para o 
Rio Grande do Sul, onde fará nesta 
quinta-feira (13) o primeiro jogo da 
temporada, válido pela Copa Três 
Coroas, na cidade que dá nome à 
disputa. A Serpente e o time da casa 
abrirão a competição às 19h, no jogo 
preliminar de Pato x Minas, às 21h.
Além deles, participarão os gaúchos 
Assoeva/Venâncio Aires e Passo 
Fundo. Os organizadores do tor-
neio anunciam os jogos finais, no 
domingo (16), com transmissão pelo 
canal SporTV. A disputa pelo terceiro 
lugar será às 11h e a decisão do 
título será às 13h.
Para o Cascavel Futsal, o torneio 
serve como preparação e chega 
para contribuir com o planejamento 
traçado para a pré-temporada.
“Esse torneio será muito importante 
dentro do que imaginamos para esse 
início de trabalho. Iremos dar ritmo 
e condicionamento físico de jogo ao 
nosso elenco contra grandes equi-
pes. Isso fará bem à nossa prepara-
ção, porque além de competir, de 
viver um jogo real, iremos com toda 
estrutura para treinarmos também. 
Acredito que será uma semana 
muito proveitosa”, ressalta o técnico 
Cassiano Klein.

FC Cascavel
Equipe de melhor aproveitamento no Paranaense de Futebol 2020, com 83,3% 
dos pontos disputados conquistados, o líder FC Cascavel tem a semana cheia 
de trabalho visando ao próximo compromisso, marcado para sábado (15) em 
Paranaguá, contra o quarto colocado Rio Branco. O adversário é quem tem a 

melhor sequência no campeonato fora os cascavelenses. O Leão da Estradinha 
vem de três vitórias consecutivas, enquanto a Serpente Aurinegra venceu seus 

últimos cinco jogos. Nesse critério, entre eles estão vice-líder Coritiba e o terceiro 
colocado Operário. O Coxa é o único invicto no Estadual, mas acumula duas 

vitórias seguidas. Já o Fantasma não perde há quatro partidas, mas também vem 
de apenas duas vitórias seguidas. Para o duelo na Estradinha, o atacante Paulo 
Sérgio, um dos artilheiros do campeonato e especulado por equipes de fora do 

Estado, pode se baixa na equipe aurinegra.

DIVULGAÇÃO
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
GRUPO A

1º Santos 10 5 3 1 1 6 3 3
2º Ponte Preta 6 5 2 0 3 6 7 -1
3º Água Santa 4 5 1 1 3 2 6 -4
4º Oeste 4 5 1 1 3 3 12 -9
 

GRUPO B
1º Santo André 12 5 4 0 1 9 6 3
2º Palmeiras 10 5 3 1 1 10 2 8
3º Novorizontino 9 5 2 3 0 5 1 4
4º Botafogo 1 5 0 1 4 3 15 -12

GRUPO C
1º I. de Limeira 9 5 3 0 2 4 7 -3
2º Mirassol 9 5 2 3 0 11 3 8
3º São Paulo 8 5 2 2 1 6 4 2
4º Ituano 3 5 0 3 2 3 8 -5

GRUPO D
1º Guarani 8 5 2 2 1 9 5 4
2º Corinthians 7 5 2 1 2 8 5 3
3º Bragantino 5 5 1 2 2 2 4 -2
4º Ferroviária 4 5 1 1 3 8 7 1

PAULISTA

6ª RODADA
SEXTA-FEIRA

19h15 Inter de Limeira x Santo André
21h30 Botafogo x Água Santa

SÁBADO
16h30 Guarani x Novorizontino
19h Bragantino x Oeste
19h São Paulo x Corinthians

DOMINGO
16h Palmeiras x Mirassol
19h Ferroviária x Santos

SEGUNDA-FEIRA
20h Ituano x Ponte Preta 

Canoagem: esporte e turismo
Cidade que tem no esporte um 

grande apelo turístico, Cascavel está 
perto de proporcionar uma nova e 
inédita atração à sua população e 
também a amantes do desporto de 
todo o País, como sede da seleção 
brasileira de caiaque feminino.

Para isso, o Lago Municipal já 
ganhou nova “cara”, com um píer 
e também raias com boias homolo-
gadas pela Confederação Brasileira 
de Canoagem. Por enquanto, até as 
meninas do Brasil devem aportar 
no cartão-postal do município, até o 
próximo mês, as remadas no local 
estão a cargo dos atletas do CRC 
(Clube de Regatas Cascavel).

Em breve, a cidade deverá rece-
ber também os principais canoístas 
masculinos do País e do Estado, 
para as disputas dos campeonatos 
Brasileiro e Paranaense.

Esse novo patamar fará a canoa-
gem cascavelense passar a figurar 
no rol de eventos esportivos-turísti-
cos da cidade, que já conta com o 
autódromo, o kartódromo e o Estádio 
Olímpico como “chamarizes faraôni-
cos” ao desporto. Soma-se a eles o 

Centro Nacional de Treinamento em 
Atletismo, que também deverá iniciar 
as atividades em março.

“Vemos como ‘excelente’ essa 
vinda da seleção brasileira para 
Cascavel. A cidade tem condições 
de receber mais esse público de 
atletas e seus familiares. O turismo 
esportivo é forte em Cascavel”, diz 
o presidente do Conselho Munici-
pal de Turismo, Orestes Hotz.

Supercopa
Novidade na temporada 2020, a Supercopa do Brasil definirá neste domingo 

(16) o primeiro campeão do País neste ano. O certo é que ele será rubro-negro, 
pois a disputa reúne Flamengo e Athletico Paranaense, respectivos vencedores 

do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil no ano passado. O duelo pela 
Supercopa, realizada em partida única, será em Brasília (DF), no Estádio Mané 

Garrincha, às 11h. Será a terceira edição da disputa, que retorna após 28 anos. Em 
1990, em jogos de ida e volta, o Grêmio foi campeão sobre o Vasco e em 1991, em 

partida única, o Corinthians venceu o Flamengo. 

l Grenal
No Rio Grande do Sul, a disputa de 
título será só na semana que vem, com 
a final do primeiro turno do Gauchão. 
Entretanto, neste sábado (15), Inter-
nacional e Grêmio medem forças num 
clássico equivalente a uma final. O 
Grenal 423 será às 16h30 no Beira-Rio, 
pela semifinal do turno. Quem vencer 
enfrentará na decisão do turno Caxias 
ou Ypiranga, que medirão forças às 16h 
de domingo (16) pela outra semifinal.

l Carioca
No Campeonato Carioca, o clássico que 
irá parar parte do Rio de Janeiro será 
nesta quarta-feira (12), dia de Fla-Flu pela 
semifinal da Taça Guanabara, às 20h30, 
no Maracanã. Após pouparem seus 
elencos principais em partidas anteriores, 
os rivais prometem força máxima esta 
noite. Quem vencer decidirá o título do 
turno contra quem passar de Boavista x 
Volta Redonda, que farão a outra semi no 
domingo (16), às 16h.
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A gente sabe o quanto você batalhou
para conquistar seu dinheiro.
As noites trabalhando.
Os empréstimos para reinvestir.
As horas a menos com a família.
Venha conversar sobre investimentos
com quem tem mais de 116 anos de
experiência e a confiança de
4 milhões de pessoas.

SAC: 0800 724 7220
Deficientes Auditivos
ou de Fala: 0800 724 0525
Ouvidoria: 0800 646 2519

sicredi.com.br

PORTFÓLIO
COMPLETO DE

INVESTIMENTOS

SICREDI. 116 ANOS FAZENDO JUNTOS.
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