
Caravana Tá no Rumo chega 
a Cascavel para alertar sobre
gravidez na adolescência
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Após atirar em adolescente,
bandidos “pouparam” a mãe
da vítima por falta de balas
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O prefeito Leonaldo Paranhos decretou ontem situação de emergência em Cascavel em 
relação à saúde pública, por 80 dias, devido ao risco de surto de coronavírus. Na prática, 
o decreto permite ao Município a compra emergencial de insumos e medicamentos, se 
necessário. Segundo o secretário Thiago Stefanello, a medida se justifica devido ao alto 
risco de surto do novo coronavírus, já que todos os dias aumenta a quantidade de casos 

notificados no País. 

Cascavel decreta emergência
devido a risco do coronavírus

l Pág. 3

Dia delas: neste domingo
mulheres têm entrada free
para o jogo do FC Cascavel

Paraíso do Aedes
Um amplo terreno em plena área central cheio de 

entulhos de construção e lixo virou um paraíso para 
o mosquito Aedes aegypti. O local abrigava o Colégio 

Washington Luiz e deve receber a futura Delegacia Cidadã. 
Até que isso aconteça, moradores pedem ajuda, pois já há 

vizinho internado com dengue. l Pág. 7
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Nublado com 

pancadas de chuva

Pátria amada implora mais 
união e menos confusão
Nosso país é rico, gordo e repleto de privilégios e privilegiados. 

Vivemos longas jornadas plenas de desavenças, atritos, dúvidas, 
medos e interrogações. Enquanto isso, a absoluta maioria de cidadãos 
brasileiros estudiosos e trabalhadores - crianças, jovens e adultos - 
vivencia, padece e sofre em decorrência da desunião e de confusões 
inconsequentes praticadas quase que diariamente por essa ou aquela 
pessoa, esfera, instância ou instituição.

O relacionamento mais produtivo e íntimo entre seres racionais 
e afetivos é aquele em que a comunicação é aberta e confiável, sem 
defesas, receios, discriminações e barreiras. Assim, dispensaria ficar 
toda hora justificando maus sentimentos, pensamentos, palavras, ati-
tudes, decisões e ações. 

Humanamente, essas não são formas sensatas de enfrentar e 
superar problemas. Infelizmente, elas persistem há centenas de anos, 
e sempre querem justificá-las.

Reiteramos, como não são tratados e reconhecidos igualmente, 
os brasileiros não estão conseguindo ler, entender e viver a cidadania 
participativa. Respeito é essencial nas pequenas e nas grandes coisas 
que fazemos e vivemos. Bastam duas palavras ofensivas para cortar as 
raízes e matar a paz que cativamos e cultivamos juntos com amor da 
razão, do coração e da transcendência. Não precisamos fazer esforços 
para visualizar o renascimento de crenças viciadas e práticas políticas 
que desanimam a população.

Quando nos propomos, indistintamente, a construir juntos a Pátria 
Amada, quatro condições são impostas: querer, decidir, agir e fazer 
tudo de forma cordial, voluntária e espontaneamente. O relacionamento 
entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Federal, estadual e 
municipal, neste momento, pode não sobreviver à pressão de carências 
superlativas, novas necessidades e tomada de decisões nos próximos 
anos. Há mal-estar sem igual em todos os quadrantes.

Cordialidade, maturidade, habilidade e bom senso levam ao cresci-
mento e ao desenvolvimento social, à satisfação e à realização pessoal, 
à alegria e à harmonia coletiva, ao prazer dignificante dos hormônios e 
neurônios. Isso não é religião, tampouco ideologia. É, sim, educação, 
ética, ordem, disciplina, organização, política, espiritualidade.

Pedro Antônio Bernardi é economista, jornalista e professor - 
pedro.professor@gmail.com

 Ex-campeão mundial dos 
pesos pesados, Mike Tyson 

chorou ao relembrar de 
seu passado turbulento em 
podcast na última segun-
da-feira. O boxeador mais 
temido do planeta afirmou 
que está em busca da “arte 

da humildade”. 

“Conheço a arte 
da luta. Conheço 
a arte da guerra. 
Por isso as pes-
soas me temiam 

tanto quando eu lutava. Eu 
era um aniquilador. Eu nasci 
para isso, E isso não é diver-

tido. Não estou querendo 
dizer que sou 

um cara durão. 
Tenho medo desse 
homem que fui”.

Jornal O Paraná
Quarta-feira, 4 de março de 2020 esporte@oparana.com.brOPR12 Esportes
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Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Céu claro

CRESCENTE
01/04 - 07h21

CHEIA
09/03 - 14h48

Céu claro

Quarta
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MINGUANTE
16/03 - 06h35

NOVA
24/03- 06h29

FEVEREIRO

JOGAM HOJE
             PARANAENSE

20h Athletico x Rio Branco

            LIBERTADORES
19h15 Barcelona-EQU x Ind. del Valle
19h15 Tigre x Palmeiras
19h15 J. Wilstermann x Colo-Colo
21h30 Jr Barranquilla x Flamengo
21h30 Delfín x Olimpia
21h30 Guaraní x Bolívar
21h30 LDU x River Plate

            COPA DO BRASIL
19h15 Fluminense x Botafogo-PB
19h15 Santo André x Goiás
20h30 B. de Pelotas x Manaus
21h30 Atlético-GO x Santa Cruz
21h30 Boa Esporte x Cruzeiro

                COPA DO NORDESTE
19h30 CRB x Náutico

           COPA DA ALEMANHA
14h30 B. Leverkusen x U. Berlin
16h45 E. Frankfurt x W. Bremen

         COPA DA ITÁLIA
16h45 Juventus x Milan

           COPA DA INGLATERRA
16h45 Leicester x Birminghan
16h45 S. Wednesday x Man. City
16h45 Tottenham x Norwich

                 COPA DO REI
17h Mirandés x R. Sociedad

              COPA DA FRANÇA
17h10 Lyon x PSG  

Rio de Janeiro - A sele-
ção brasileira feminina de 
futebol inicia nesta quarta-
-feira (4) a reta final de 
preparação para os Jogos 
Olímpicos Tóquio 2020, 
em duelo com a atual cam-
peã europeia e vice-campeã 
mundial Holanda, às 20h 
(de Brasília), em Valen-
ciennes, pela primeira edi-
ção do Torneio da França.

A competição será reali-
zada até a próxima terça-feira 
(10) e terá jogos também em 
Calais. Além do país anfitrião 
e de Brasil e Holanda, a com-
petição contará com a sele-
ção do Canadá.

Depois das holandesas, as 
brasileiras voltarão a campo 
no sábado (7) para enfrentar 
as francesas, às 21h, numa 
reedição do confronto das 
oitavas de final da Copa do 
Mundo de 2019, disputada na 
França. Na ocasião, a França 
eliminou o Brasil com uma 
vitória por 2 a 1, na prorro-
gação, em Le Havre.

Depois, a seleção brasi-
leira se despedirá do Tor-

Futebol feminino

Brasil enfrenta Holanda
pelo Torneio da França 

 Tóquio - O surto de 
coronavírus (Covid-19) 
que já ganhou proporção 
global e causou o cancela-
mento de eventos esporti-
vos segue gerando dúvidas 
na comunidade esportiva. 
Tanto que nessa terça-
-feira (3) o governo do 
Japão admitiu a hipótese 
de adiar os Jogos Olímpicos 
Tóquio 2020, que começam 
em 24 de julho, para o fim 
do ano por causa da doença, 
que já matou ao menos seis 
pessoas no país - descon-
siderando os 706 casos 
e seis mortes ligadas ao 
navio Diamond Prin-
cess, que estava em qua-
rentena em Yokohama.

Segundo a ex-patina-
dora e ministra da Olim-
píada no Japão, Seiko 
Hashimoto, o contrato 
com o COI (Comitê Olím-

pico Internacional) prevê 
que o evento seja realizado 
em 2020. Na interpretação 
da organização dos Jogos, 
a afirmação abriria a pos-
sibilidade de um adia-
mento da competição em 
alguns meses.

“O COI tem o direito de 
cancelar os Jogos somente 
se eles não ocorrerem den-
tro de 2020. Isso pode ser 
interpretado como a pos-
sibilidade dos Jogos serem 
adiados, contanto que 
sejam realizados durante 
esse ano”, explicou Hashi-
moto durante uma audiên-
cia do Parlamento japonês.

No entanto, a ministra 
garantiu que o governo 
“está fazendo de tudo” 
para garantir que a Olim-
píada ocorra dentro das 
datas planejadas, de 24 de 
julho a 9 de agosto. 

COI garante Jogos em julho
Atento ao avanço do coronavírus e com a possibilidade de 
adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o presidente 
do COI, o alemão Thomas Bach, rechaçou a hipótese de 
adiamento e garantiu que a Olimpíada começará no dia 
programado. “O COI está totalmente determinado a fazer 
com que os Jogos ocorram com sucesso a partir de 24 
de julho e até 9 de agosto”, declarou, ontem, na abertura 
da reunião do Comitê Executivo da entidade, em Laus-
anne, na Suíça.

neio da França na terça-
-feira (10), às 19h, contra 
o Canadá, em Calais. Em 
novembro deste ano, o Brasil 
goleou o Canadá por 4 a 0 em 
amistoso válido pelo Torneio 
da China, em Chongqing.

Aliás, sob o comando de 
Pia Sundhage, após a Copa 
da França, o Brasil dispu-
tou oito amistosos e ainda 
não perdeu. Foram seis 
vitórias (sobre Argentina, 

Brasil ainda não perdeu “na bola” sob o comando de Pia Sundhage 

C
B

F

Inglaterra, Polônia, Canadá 
e México, duas vezes) e dois 
empates (com Chile e China, 
ambos seguidos de derrotas 
nos pênaltis).

Além do Torneio da França, 
o calendário da seleção feminina 
para 2020 prevê mais duas 
Datas Fifa de amistosos, entre 
6 e 14 de abril e entre 1º e 10 de 
junho. O futebol feminino nos 
Jogos de Tóquio começará no 
dia 22 de julho.

Após um fim de semana sem jogos por causa em decorrên-
cia do coronavírus – a Itália é o país não-asiático com mais 
casos suspeitos e mortes oficiais – a bola volta a rolar 
no País da Bota nesta quarta-feira (4) com um clássico 
nacional valendo vaga na final da Copa da Itália. Após em-
pate por 1 a 1 no jogo de ida, Juventus e Milan se enfren-
tam agora no Allianz Stadium, em Turim, pelo jogo de volta 
da semifinal, às 16h45 (de Brasília). No time da casa, 
Maurizio Sarri não poderá contar com os lesionados Merih 
Demiral, Adrien Rabiot e Douglas Costa, nem com o seu prin-
cipal craque e artilheiro,  Cristiano Ronaldo (foto), que ontem 
(3) viajou à Portugal por conta de uma emergência familiar: 
sua mãe, Dolores Aveiro, sofreu um AVC e está internada 
em condição estável. No Milan, Léo Duarte e Lucas Biglia 
seguem no departamento médico, enquanto Castillejo, Theo 
Hernández e o ídolo Zlatan Ibrahimovic estão suspensos.

 Paris - Com a tempo-
rada 2019/2020 chegando 
à sua reta final na Europa, 
as fases decisivas das copas 
nacionais colocam grandes 
equipes frente a frente. 
Pela Copa da França, Lyon 
e Paris Saint-Germain due-
lam por vaga na grande 
decisão em confronto 
que será disputado nesta 
quarta-feira (4) na casa do 
Lyon, o  Parc OL, às 17h10 
(de Brasília).

Empolgado pela sequên-
cia de resultados positivos - 
incluindo uma vitória sobre 
a Juventus pelas oitavas 
da  Champions -, o Lyon 
encara seu principal rival 
local com o que tem de 
melhor à disposição. Des-
taque para a trinca formada 
por Bruno Guimarães, Tou-
sart e Aouar, meio de campo 
que vem brilhando nas últi-
mas partidas.

O volante brasileiro ex-
-Athletico Paranaense, 

aliás, já é unanimidade no 
Lyon. Após duas ótimas 
apresentações, Bruno Gui-
marães já apresentou seu 
cartão de visitas e encantou 
a torcida francesa.

Coletivamente, o Lyon 
tem apostado no sucesso 
“copeiro”. Além de ter ven-
cido a Juve de Cristiano 
Ronaldo e companhia pela 
Champions e estar na semi-
final da Copa da França, o 
time comandado por Rudi 
Garcia está na decisão da 
Copa da Liga Francesa, 
competição na qual dispu-
tará o título com o PSG no 
dia 4 de abril.

Pelo lado do Paris Saint-
-Germain, a presença de  Ney-
mar entre os titulares ainda 
é dúvida. No mais, o técnico 
Thomas Tuchel terá quase 
todos os seus principais 
jogadores à disposição, como 
Mbappé, Icardi e Di Maria. 
Já Thiago Silva segue no 
departamento médico.

Olimpíada pode ser adiada por causa
do coronavírus, diz ministra japonesa

PSG põe favoritismo à prova
diante de um empolgado Lyon

COPA DA ITÁLIA | Juventus e Milan 
duelam por vaga na final

EFE
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br O prefeito Leonaldo Para-

nhos (PSC) assinou ontem e 
encaminhou para publicação 
em Diário Oficial decreto 
definindo situação de emer-
gência em Cascavel em 
relação à saúde pública, por 
80 dias, devido ao risco de 
surto de coronavírus. Todos 
os casos devem ser notifi-
cados à Vigilância Sanitária, 
com isolamento domiciliar. 

Ao Município, caberá for-
necer medicação, orienta-
ção de equipamentos de 
proteção individual e moni-
torar a situação. “Esta-
mos seguindo protocolo 
do Ministério da Saúde, 
seguindo tudo de maneira 
rigorosa”, afirmou o prefeito.

Na prática, o decreto per-
mite ao Município a compra 
emergencial de insumos e 
medicamentos, caso neces-
sário. Segundo o secretário 
de Saúde, Thiago Stefa-
nello, a medida se justifica 
devido ao alto risco de 
surto, já que todos os dias 
aumenta a quantidade de 
casos notificados no País.

Outro problema latente 
é a dengue, que assola 
todo o Estado. Por conta do 
aumento de pessoas com o 
sintoma da doença em Cas-
cavel, a secretaria vai con-
tratar 20 médicos via PSS 
(Processo Seletivo Simplifi-
cado). A previsão é de que 
eles comecem a atender já 
no dia 17 de março. 

Ambas as decisões 
foram anunciadas durante 
Escola de Governo, na 
manhã de ontem (3).

O encontro teve o foco na 
saúde. Stefanello apresentou 
um balanço da pasta, com 
números das 13 unidades 
básicas de saúde, 30 uni-
dades de Saúde da Família, 
três Farmácias Básicas e três 
UPAs (Unidades de Pronto-A-
tendimento). A cobertura em 

Paço luta por início de obras
O prefeito Leonaldo Paranhos tem feito de tudo para que as 
máquinas cheguem o mais cedo possível e busca apoio do 

governo estadual para que a readequação do Trevo Cataratas 
se torne realidade. O Município está preparado para auxiliar 
no que for preciso o trânsito no entroncamento rodoviário. 
As opções de desvios serão apresentadas em uma reunião 

marcada para o mês que vem. 

Embate
O presidente da Comissão de Ética, Olavo Santos, criticou 
o vereador Pedro Sampaio em plenário, disse que ele faz 

parte da elite e mandou o parlamentar andar de ônibus para 
conhecer a realidade e parar de “falar besteiras”. Sampaio 

lamentou as declarações do colega.

Investimentos
Com oito obras em andamento 
(investimento de R$ 25 
milhões) previstas para serem 
entregues este ano, foram 
anunciadas ontem mais ordens 
de serviço para reforma e 
ampliação da USF Juvinópolis e 
a construção da USF Morumbi 
e da USF Guarujá, no total de 
R$ 5,8 milhões. Também foi 
assinado o decreto que dispõe 
sobre o Comitê Intersetorial 
de Prevenção e Controle 
de Acidente de Trânsito 
no Município de Cascavel, 
Programa Vida no Trânsito. 
“É um grande problema de 
saúde, com ocupação de 
Unidades de Terapia Intensiva 
e superlotação das UPAs. 
Precisamos agir na prevenção”, 
disse Thiago Stefanello.

Puxão de orelha
A primeira Escola de Governo 
teve baixa adesão dos 
funcionários públicos ontem, 
com muitos espaços vagos na 
plateia. A situação não passou 
despercebida pelo chefe do 
Executivo, que puxou a orelha 
dos ocupantes de cargo de 
confiança, alertando que a 
presença é compulsória.

Tarifa
Paranhos anuncia na sexta-
feira o reajuste da tarifa do 
transporte público. Ele corre 
contra o tempo, pois a Justiça 
deu prazo de cinco dias para 

que as tarifas passem de R$ 
3,90 para R$ 4,15. 

Ano difícil
Prevendo uma grande 
articulação dos opositores, 
Paranhos deixou claro que 
seguirá firme nas cobranças. 
Diante das críticas que surgirem, 
fez questão de tornar público o 
pedido de apoio aos vereadores: 
“Peço ajuda da base na Câmara. 
Política é para quem tem 
coragem e não para covardes”.

Cascavel vermelho
Os 40 anos do Partido 
dos Trabalhadores terão 
comemoração garantida em 
Cascavel. A cidade recebe nesta 
sexta-feira, às 19h, na APP-
Sindicato, a presidente nacional 
da sigla, Gleisi Hoffmann, o líder 
do PT na Câmara, Ênio Veri, o 
presidente do PT no Paraná, 
Arilson Chiorato, e os deputados 
Zeca Dirceu e Professor Lemos.

Reajustes
Os servidores públicos 
municipais iniciaram discussão 
para definir os novos 
percentuais de reajustes 
dos salários. Em assembleia, 
eles definiram os benefícios 
reivindicados, entre eles vale-
alimentação e gratificações. 
O percentual ainda está em 
discussão interna, mas deve ser 
maior que a inflação acumulada 
no período. A data-base da 
categoria é 1º de maio. 

Decretada emergência
devido ao coronavírus

atenção básica passou de 
55% em 2016 para 76%, 
com a meta de chegar a 90% 
ainda neste ano. 

Apesar do aumento de 
225 para 252 médicos em 
três anos, número ainda 
insuficiente. 

Em pouco mais de três 
anos, o Município passou de 
2,1 mil servidores para 2,4 
mil. O aumento de Equipes 
de Saúde da Família pas-
sou de 27 para 49 (+81%). 
Com isso, houve aumento da 
demanda na saúde pública: 
as consultas aumentaram 
91%, passando de 108 mil 
em 2016 para 209 mil em 
2019. Na atenção primá-
ria as consultas passaram 
de 263 mil para 386 mil, 
aumento de 46%.

O repasse de verbas para 
a Saúde em três anos soma 
R$ 757,7 milhões. “Esses 
resultados estão relaciona-
dos aos investimentos fei-
tos nesses anos e ainda tem 
muito mais. Estimamos que 
o investimento chegará a R$ 
1 bilhão na saúde”, disse o 
prefeito Leonaldo Paranhos.

Um dos destaques é a 
implantação do PAI (Programa 
de Atendimento Imediato), 
que prevê internação de 
pacientes com risco iminente 
de morte em leitos particu-
lares. Até o momento houve 
sete acionamentos. Uma 
paciente foi internada, mas 
veio a óbito. O custo da inter-
nação ficou em R$ 5,4 mil. 
O segundo caso foi levado 
ao Bom Jesus (Toledo), 
onde permanece internado. 
No terceiro caso, a interna-
ção durou três dias no São 
Lucas, então o paciente foi 
transferido para vaga do 
SUS. Os outros quatro pro-
tocolos foram abertos, mas 
surgiram leitos SUS.  
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Emendas parlamentares de Pacheco 
vão beneficiar 22 escolas em Cascavel

 Valor investido ultrapassa R$ 1 
milhão para infraestrutura e projetos 

pedagógicos

Um investimento de R$ 1,055 milhão 
vai beneficiar 22 escolas estaduais em 
Cascavel. Os recursos são oriundos de 
emendas do deputado Marcio Pacheco 
(PDT) que estão sendo liberadas pelo 
governo do Estado, conforme as neces-
sidades dos beneficiados. 

O deputado tem se reunido com as 
direções das escolas para acompanhar 
e fiscalizar a destinação correta des-
ses recursos. Na semana passada, por 
exemplo, Pacheco esteve com a diretora 
auxiliar do Colégio Estadual Wilson Joffre, 
Clair Fatima da Silva Santos. 

A emenda destinada para o estabe-
lecimento de ensino é de R$ 50.000,00. 
O valor, segundo a diretora auxiliar, será 
destinado para reformas. “Queremos 
agradecer a doação para a escola que, 
com certeza, vai agregar muito ao colégio 
que carece de muitas obras de infraestru-
tura”, afirma Clair Fatima.

O Wilson Joffre é um dos colégios 
mais antigos de Cascavel, tendo sido 
criado em 21 de dezembro de 1959. Ele 
conta com cerca de 1.800 alunos distri-
buídos nos ensinos fundamental e médio. 

Na visita feita pelo deputado na 
semana passada, a direção da escola 
solicitou ainda o apoio para que o telhado 
do antigo ginásio esportivo da Escola 
Washington Luiz seja doado ao Wilson 
Joffre. O material está sem uso desde 
que a escola foi demolida. 

Pacheco recebeu o pedido e vai arti-
cular uma ação com o governo do Estado 
para efetivar a doação. 

Recentemente, o parlamentar esteve 
reunido com os diretores das escolas 
estaduais no NRE (Núcleo Regional de 
Educação), para discutir sobre as estru-
turas físicas e as demandas das unidades 
educacionais de Cascavel.

A chefe do Núcleo Regional de 
Educação, professora Luciana Paulista, 

CONFIRA A LISTA DAS ESCOLAS
BENEFICIADAS EM CASCAVEL

NOME .........................VALOR
Carmelo Perrone ........... R$ 55.000,00
Jardim Clarito ............... R$ 50.000,00
Consolata ..................... R$ 50.000,00
Brasmadeira .................. R$ 50.000,00
Jardim Interlagos .......... R$ 50.000,00
Olívio Fracaro ................ R$ 50.000,00
Santos Dumont ............. R$ 50.000,00
Horácio dos Reis ........... R$ 50.000,00
Wilson Joffre ................. R$ 50.000,00
Eleodoro Ébano Pereira.. R$ 50.000,00
Castelo Branco .............. R$ 50.000,00
Costa e Silva ................. R$ 50.000,00
Otávio Tozzo .................. R$ 50.000,00
São Cristóvão ................ R$ 50.000,00
Ângelo Baggio Orso ...... R$ 50.000,00
São João do Oeste ........ R$ 50.000,00
São Salvador ................. R$ 50.000,00
Marilis Pirotelli .............. R$ 50.000,00
Professor Francisco ...... R$ 50.000,00
Victorio Abrozino ........... R$ 50.000,00
Cataratas ....................... R$ 50.000,00
TOTAL ...........................R$ 1.055,000 

elogiou a iniciativa do deputado: “Esses 
recursos estão sendo liberados por lotes e 
são importantes para as escolas. Elas têm 
liberdade para definir onde vão investir. 
É um trabalho feito pelas direções, pelas 
Associações de Pais e Mestres e pelos 
Conselhos Escolares”, afirma Luciana. 

“É uma grande alegria poder contri-
buir com a educação, que tem um retorno 
garantido para o desenvolvimento de uma 
nação. Por isso, esses recursos chegam 
no momento certo. São investimentos que 
fazem a diferença e vão auxiliar na melhoria 
da infraestrutura e até mesmos dos projetos 
pedagógicos”, ressalta Pacheco. 

Além de Cascavel, as emendas do 
deputado vão beneficiar outros municípios, 
como Santa Tereza do Oeste, Cafelândia e 
São Miguel do Iguaçu. Em Cafelândia, por 
exemplo, foram destinados R$ 98.000,00 
para a reforma de duas salas de aulas no 
Colégio Estadual Benjamin Motter, que está 
localizado no Distrito Central Santa Cruz. 

Em Santa Tereza, o Colégio Estadual 
também vai contar com R$ 50.000,00 
para investimentos.
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DEPUTADO Marcio Pacheco com a diretora auxiliar do Colégio Wilson Joffre, Clair Fátima da Silva 
Santos, durante visita à escola
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Nesta quinta e sexta-feira (5 e 6 de 
março), Cascavel recebe uma série de 
atividades voltadas para a prevenção e 
a redução da gravidez não intencional na 
adolescência. Além de uma exposição 
interativa, que será aberta ao público 
na quinta-feira, o Município contará, na 
sexta, com uma sessão de cinema ao ar 
livre e um talk show, tudo gratuito. Entre 
as presenças confirmadas está a de Astrid 
Bant, representante do Fundo de Popula-
ção das Nações Unidas (UNFPA) no Brasil.

A  r e p r e s e n t a n t e  d a  O N U 

 A Secretaria de Obras Públicas 
e a direção do Aeroporto de Cas-
cavel informam aos usuários que 
serão iniciadas as obras do novo 
pátio de aeronaves.

Com isso, o acesso ao atual 
terminal terá um desvio de rota, 
utilizando o contorno da nova Ave-
nida Itelo Webber. Serão colocadas 
faixas para direcionar o fluxo dos 
veículos e orientar os motoristas.

A secretaria solicita paciência de 
todos durante a execução da obra 
que faz parte da modernização do 
Aeroporto Municipal Coronel Adal-
berto Mendes da Silva. “O transporte 
aéreo é uma grande ferramenta de 
aproximação, crescimento e desen-
volvimento de um grande centro 
urbano”, informou a pasta, em nota. 

Obras do pátio de aeronaves 
exigirão desvio de veículos

FLUXO será desviado e orientado com faixas 

SECOM

Caravana Tá no Rumo chega a Cascavel
participará do talk show na manhã de 
sexta, ao lado de gestores municipais 
e de representante da Itaipu, parceira 
do UNFPA na atividade. 

O objetivo é tratar sobre desafios e 
soluções para os setores da saúde e da 
educação atuarem na redução dos índi-
ces de gravidez na adolescência e outros 
aspectos ligados à saúde sexual e repro-
dutiva, como relacionamentos e infecções 
sexualmente transmissíveis. O bate-papo 
é gratuito, com início às 10h, e será aberto 
para a participação do público.

As atividades compõem a Caravana Tá 
No Rumo, parte do projeto Prevenção e 
Redução da Gravidez Não Intencional na 
Adolescência nos Municípios do Oeste 
do Paraná, firmado entre UNFPA e 
Itaipu em 2018. Entre março e abril, 
a caravana passará por oito municí-
pios da região, levando informações a 
adolescentes sobre saúde, sexualidade e 
projetos de vida.

 Mais informações sobre o projeto e 
sobre a caravana podem ser acessados no 
site www.tanorumo.com.br. 
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Doença registrada e revolta 
Os moradores das proximidades do imóvel se revoltam com a 

situação, especialmente depois de um vizinho ter sido internado e 
confirmado diagnóstico de dengue. “Uma situação lamentável. Nosso 
vizinho Pedro Lecheta está hospitalizado com dengue. Na empresa 
dele não tem foco [de mosquito], assim como aqui, na minha casa, 

também não. Eu e minha esposa cuidamos muito do terreno, das plan-
tas e das calhas, mas, se no terreno ao lado tem focos, o mosquito 
pode chegar aqui”, afirma o aposentado Lauro Lazaroto.  Ele diz que, 

além do poder público zelar pela limpeza do local, a população também 
precisa ter consciência e fazer a sua parte. “O governo precisa limpar 

aquilo ali, tirar o entulho e a sujeira, mas a população que vai ali e joga 
lixo também precisa repensar as atitudes. Não adianta ter um governo 
que se preocupa se nós mesmos não fazemos o básico, que é desti-

nar o lixo para o lugar correto”, alerta Lauro. 
Outro morador, que pediu para não ser identificado, afirma que é 

comum o descarte de lixo no local: “Todos os dias para carro ali e joga 
lixo... Tinha que ser cercado o terreno, tirado todo o lixo e o entulho 

dali e não deixar ninguém mais ter acesso, só assim para evitar que a 
dengue se prolifere. Soube de mais outro morador próximo do terreno 

com suspeita de dengue... A situação é preocupante”. 

 Diversos focos de mosquito 
Aedes aegypti, com larvas e pupas 
(larvas em vias de se transformar 
em mosquito), foram encontrados 
em um terreno no Centro de Casca-
vel. O local abrigou por anos o Colé-
gio Washington Luiz, mas o prédio 
foi desativado após um incêndio e 
demolido no fim do ano passado. O 
espaço foi destinado para ser cons-
truída a Delegacia Cidadã, transfe-
rindo a estrutura da 15ª Subdivisão 
Policial. Não tem previsão alguma 
de construção. Hoje, destroços e 
lixo ocupam o local. 

Na tarde de ontem (3), agen-
tes de endemias encontraram 
os focos. Em meio aos blocos 
de concreto há todo tipo de lixo, 
inclusive plásticos com água acu-
mulada, cenário per feito para a 
proliferação do mosquito trans-
missor da dengue.

O imóvel pertence ao Estado. De 
acordo com nota emitida pelo Setor 
de Controle de Endemias, vistorias 
são feitas no local rotineiramente e 

os agentes já emitiram várias noti-
ficações de orientação. De tempos 
em tempos agentes passam pelo 
local para evitar o acúmulo de água 
parada. Só que o imóvel é ocupado 
por moradores de rua e usuários 
de drogas ilícitas, que deixam lixo, 
voltando novamente o problema.

Durante as inspeções, quando 
constatada a presença de lixo, 
os órgãos responsáveis são 

Focos de Aedes em área 
pública revoltam moradores

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

Casos confirmados 
No boletim divulgado na 
última segunda-feira (2) pelo 
Município, já foram confirma-
dos 392 casos de dengue em 
Cascavel. O aumento é de 
37% em uma semana. Além 
disso, outros 704 casos 
estão em análise por serem 
considerados suspeitos e 
636 foram descartados. 
Vale destacar que o Municí-
pio conta com alto índice de 
infestação de 5,2% do LirAa 
(Levantamento de Índice 
Rápido Amostral por Aedes 
aegypti), deixando o cenário 
cada vez mais preocupante. 

comunicados. Salientando que a 
função de recolhimento de resíduos 
não é do agente de endemias.

A reportagem entrou em contato 
com a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, que afirmou não ter sido 
notificada sobre a situação e que a 
limpeza compete à Secretaria Esta-
dual da Educação, que foi procu-
rada, mas não houve retorno até o 
fechamento desta edição. 

ESCOLA foi demolida para dar lugar à Delegacia Cidadã AGENTES encontraram larvas do  mosquito Aedes aegypti
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educação da socialite. Álvaro organiza o 
show de Verena para a abertura de sua 
fundação. Lídia afirma ter gostado de 
Lurdes. Davi e Raul comemoram a nova 
fase da PWA. Lurdes descobre que Lídia 
é a ex-mulher de Raul. Fátima pede um 
emprego a Danilo. Vitória revela a Raul 
que poderá ter sua carreira de volta. 
Danilo anuncia a Thelma que Fátima é 
a nova funcionária de seu restaurante.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Marcelo diz a Luisa que Sara pode 

ter um modo invisível. Nancy insiste em 
conhecer a família de Waldisney antes 
do casamento. Violeta pede para Branca 
se afastar de seu pai. Poliana recebe 
um presente de um admirador secreto. 
Bento e João se divertem juntos no pas-
seio organizado por Ruth. As crianças 
do Clubinho contam sua nova missão 
secreta para Marcelo. Falcão e Zóio vão 
até a padaria para atormentar Mosquito. 
O pai de Iure passa mal na padaria e 
Sophie o socorre. Luisa pergunta se 
Sara consegue ficar invisível e Pendleton 
teme por seu segredo.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Regina ameaça o irmão e impõe que 

quer parte desse dinheiro. Dinho protege 
Meire, porém tudo faz parte de um plano 
dos irmãos Vaz para que a síndica aceite 
o porteiro no apartamento outra vez. 
Gemima conta para Nair que Luiz está 
traindo a esposa com Flora. Omar escuta 
a conversa dos dois. A clínica veteri-
nária de Pedro está toda bagunçada, 
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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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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-

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
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MALHAÇÃO 
Peixoto diz a Raíssa que Filipe e Beto 

podem estar correndo perigo. Filipe con-
fronta o homem que está com o celular 
de Rita. Rugieri orienta Peixoto a ir atrás 
de Filipe e Beto. Marquinhos acredita 
que Rita foi embora porque quis. Filipe e 
Beto perseguem Militão. Vinícius presen-
teia Andressa, e Henrique se incomoda. 
Peixoto impede Filipe de seguir sua 
investigação. Rugieri confessa a Marco 
que trocaria seu comando no batalhão 
pela liberdade do amigo. Lígia repreende 
Filipe. Todos se reúnem para a manifes-
tação por Rita. Jaqueline confronta Leila.

ÉRAMOS SEIS 
Isabel enfrenta Zulmira. Todos 

comentam sobre o escândalo entre Zul-
mira e Isabel. Alfredo pede que Isabel 
se afaste de Felício. Marcelo pede para 
se aproximar de Lili. Almeida pensa em 
Clotilde. Felício se revolta contra Zulmira 
e garante a Isabel que conseguirá a 
separação. Isabel pede que Lola dê uma 
chance a Felício. Lúcio confronta Inês 
sobre Alfredo. Justina decide continuar 
seu tratamento com Selma, e Emília 
alerta Adelaide. Lola incentiva Almeida 
a procurar Clotilde. Felício devolve a Zul-
mira o escritório de sua família. Almeida 
se declara para Clotilde.

AMOR DE MÃE
Raul pede permissão para ajudar 

Vitória a voltar a advogar. Lurdes conhece 
Lídia e se surpreende com a falta de 

Marieta incentiva Alexia/
Josimara a ficar com Zezinho
Em “Salve-se quem puder”, Micaela contrata Bruno e 
Gael como garçons do restaurante. Verônica arma um 
plano contra Micaela. Renatinha pede a Renzo para 
demitir Alexia/Josimara. Marieta incentiva Alexia/Josi-
mara a ficar com Zezinho. Alexia e Kyra combinam seu 
plano para salvar Rafael. Bia ignora Tarantino. Luna pede 
permissão a Zezinho para acompanhar pela internet o 
resultado do concurso de gastronomia do qual Mário 
está participando. Dominique descobre que Renzo entrou 
como sócio na Labrador. Renatinha desconfia das inten-
ções de Alexia/Josimara e a deixa nervosa.

ocasionada por Fausto. Omar faz ques-
tão de provocar Mateus e tirar sarro 
sobre a suposta traição de Luiz. Safira 
enfrenta Regina e diz que não quer que 
ela chegue perto de Priscila.

AMOR SEM IGUAL 
Olympia diz que sua confiança em 

Ioná acabou. No Mercado Municipal, 
Pedro comenta com Miguel que se sen-
tiu um peixe fora d’água no mundo de 
Fernanda. Fonseca aperta Xavier para 
saber o paradeiro de Ramiro, que nega 
tudo e chora. Fernanda teme que seu pai 
tenha sido assassinado. Em um prédio 
abandonado, Ramiro finge dor e pede 
para ser medicado. O policial diz que 
vai buscar alguma medicação e quando 
volta, percebe que Ramiro fugiu.  

O RICO E LÁZARO 
Evil-Merodaque autoriza a partida de 

Joaquim. Asher diz que ficará ao lado do 
rei. Evil-Merodaque avisa que fará um 
pronunciamento. Amitis encontra Nitócris 
e diz que a esposa e filhas de Evil-Me-
rodaque fugirão. A princesa se recusa a 
deixar o palácio. Amitis diz amar a filha, que 
se emociona. Rebeca diz que acompanhará 
Shamiram até a saída da cidade. Neusta não 
aceita partir com Joaquim. Elga se prepara 
para o casamento com Fassur. Hurzabum 
diz que acompanhará Rebeca. Neusta se 
despede do filho. Rebeca inventa uma 
desculpa para Namnu. Sammu-Ramat 
questiona a presença de Rebeca. Escon-
dida, Joana escuta Nebuzaradã dizer que 
matará Evil-Merodaque.
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Você sente que está chegando perto da ver-
dade. Declare sua posição sem hesitação, 
mas sem ser agressivo. Você está defini-
tivamente em boa forma e seus níveis de 
energia são estáveis.

Este é o dia para descobrir coisas sobre você 
mesmo através de reações espontâneas. Você 
deve dormir mais, seu corpo e sua alma pre-
cisam disso.

Você pode evitar alguns erros por ouvir os 
conselhos de outras pessoas - esteja aberto 
para o que eles têm a dizer. Não deixe que as 
outras pessoas e os seus problemas tomem 
todo o seu tempo, pense antes de se envolver.

Você vai encontrar apoio que vai valer a pena 
no mês que vem. Este é um bom momento para 
fazer contatos. Você está em boa forma e será 
capaz de transformar isto em vantagem em ques-
tões práticas. Você precisa tomar ar fresco.

Uma nova oportunidade de mudança de vida 
estará a seu alcance, mas não se esqueça de 
ler qualquer coisa que exija a sua assinatura 
com cuidado. Seria melhor evitar qualquer 
tarefa difícil hoje e ter cuidado para não fazer 
movimentos falsos - controle seus impulsos!

O excesso de confiança atrasa o seu progresso. 
Seja discreto sobre seus planos antes de embar-
car neles. Seu otimismo está claramente melho-
rando e você se sente forte para lidar com tarefas 
difíceis. Planeje a sua ação em longo prazo.

Você vai ter dificuldade para manter os pés no 
chão e sua cabeça, hoje, estará completamente 
nas nuvens. Você não será capaz de manter seu 
próprio ritmo e terá que compensar com algum 
descanso. Relaxamento é o que você precisa.

Você vai ouvir mais os outros e vai trabalhar 
mais de perto com eles. Você começou a 
controlar melhor sua sensibilidade. Você terá 
mais energia e estará melhor de saúde em 
geral, como resultado.

É hora de mostrar às pessoas ao seu redor 
que há certos limites que não devem ser 
ultrapassados??! Seu sono deixa muito a 
desejar. Pare de pensar sobre as coisas 
quando a noite vem e tudo vai se resolver.  

As exigências das pessoas que o cercam estão 
ocupando a sua atenção. Proteja-se contra ser 
usado. Você entrará novamente em forma com 
força, graças a sua visão otimista. Tome boas 
decisões e você poderá colher os benefícios.

Você vai mais facilmente procurar as pes-
soas que compartilham seus valores fun-
damentais para poder estabelecer relações 
mais estreitas. Cuidado com a indigestão, 
cuidado com o que você come.

Você não será capaz de evitar dizer exata-
mente o que pensa em voz alta, mesmo que 
isso provoque faíscas. Você está em boa 
forma, mas seus olhos são maiores do que o 
seu estômago - não coma demais.
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3/bag. 4/carl — lake — ming. 6/anúbis. 7/ukulelê. 9/upcycling. 10/canabidiol.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Um rapaz de 17 anos foi 
baleado dentro da casa onde mora 
na Rua Severino Miola, Bairro Cata-
ratas, em Cascavel. A tentativa de 
homicídio aconteceu no início da 
tarde de ontem (3). 

Segundo a mãe do rapaz, que 
pediu para não ser identificada, 
dois indivíduos chegaram ao local, 
armados com pistolas e disparam 
contra o garoto, que estava na 
sala, com o irmão. 

A mãe estava chegando em 
casa quando os bandidos estavam 
saindo, e disseram que só não ati-
rariam nela também porque não 
tinham mais balas. 

Ela contou que não conhece os 
criminosos e garantiu que o filho 
não tinha desavenças. Mesmo aba-
lada, ela se disse aliviada pelo fato 

Rapaz de 17 anos é 
baleado dentro de casa

de as netas não estarem no local, 
pois poderiam ter sido atingidas. 

Ela não soube precisar quantos 
tiros foram disparados. O rapaz foi 
atingido por uma bala, que transfi-
xou o tórax. Ferido, ele saiu pelos 
fundos da casa e pediu ajuda a vizi-
nhos, que acionaram o Siate. 

Durante o atendimento pelo médico 
do Samu, a vítima sofreu uma parada 
cardíaca e precisou ser reanimada. 
Ele foi encaminhado ao HU (Hospital 
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Universitário) de Cascavel em estado 
grave, onde segue internado. 

A Polícia Militar esteve no local 
e iniciou buscas pelos atiradores. 
O crime é investigado pela Delega-
cia de Homicídios.   

 Com problemas constantes de super-
lotação, a Cadeia Pública de Cascavel, 
localizada no Centro da cidade, é um 
problema antigo e ainda sem solução. 
A situação se agravou com a fuga de 12 
detentos no último sábado (29), o que 
levou os deputados estaduais Marcio 
Pacheco e Coronel Lee, o superintendente 
da Casa Civil do Estado, Gugu Bueno, e o 
presidente do Cogesp (Conselho de Ges-
tores de Segurança Pública) e da OAB 
Cascavel, Jurandir Parzianello, pedirem 
ao secretário de Estado da Segurança 
Pública, Romulo Marinho Soares, o fecha-
mento definitivo do local. “Sobre a ques-
tão do Cadeião, que atualmente tem 170 
presos no espaço com capacidade para 
16, nós levamos ao secretário a necessi-
dade de fechamento total do espaço. Nós 
sugerimos que sejam feitos investimentos 
para reforma e ampliação física da PEC 
[Penitenciária Estadual de Cascavel] e 

da PIC [Penitenciária Estadual de Casca-
vel], assim como aumento da estrutura 
humana desses locais, que já está muito 
aquém do necessário. Se essas melhorias 
forem feitas, as unidades poderão abrigar 
mais presos e a Cadeia Pública finalmente 
deixará de existir”, explica o deputado 
Márcio Pacheco. 

Segundo ele, as ideias foram bem 
recebidas pelo secretário e sua equipe, 
mas admite que não há prazo para que 
as mudanças sejam colocadas em prática. 

Sobre as penitenciárias, a Secre-
taria da Segurança Pública confirmou 
que elas devem receber R$ 982 mil em 
investimentos para modernização e 
reparos estruturais: R$ 416,9 mil para 
a PIC e R$ 565,1 para a PEC. 

As obras devem durar 120 dias, 
mas não há prazo para início. Não 
foram informados os detalhes das 
melhorias previstas. 

Escola e Delegacia 
da Mulher 
Outras demandas de Cascavel tam-
bém foram apresentadas. Foi solici-
tada a viabilização do funcionamento 
24 horas da Delegacia da Mulher. 
Demanda que o secretário Romulo 
Soares disse que irá analisar. 
Em outra reunião com comandante-
-geral da Polícia Militar do Paraná, 
coronel Péricles de Matos, foi tratada 
a instalação da Esfaep (Escola de 
Formação, Aperfeiçoamento e Espe-
cialização de Praças da Polícia Militar) 
em Cascavel. O projeto inicial previa 
que a escola fosse instalada em Foz 
do Iguaçu, mas as autoridades do 
setor acreditam que a localização em 
Cascavel facilitaria a questão logística, 
uma vez que atenderia a demanda das 
regiões oeste e sudoeste do Estado na 
formação de policiais militares. 
De acordo com o deputado Márcio 
Pacheco, o coronel Péricles recebeu 
o pedido e se manifestou favorável à 
instalação da unidade no Município. 

Cadeião: Autoridades pedem
o fechamento para secretário 
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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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Em alta no Paranaense de Futebol, o Cascavel CR também jogará no Estádio Olímpico neste 
fim de semana. Receberá o Cianorte no sábado (7), às 16h, também com entrada gratuita 
às mulheres, em alusão ao dia delas, comemorado mundialmente no domingo (8). Já para os 
homens os ingressos custam R$ 30 para as cadeiras cobertas e R$ 20 para as arquibancadas. 
O Time do Povo vem de vitória por 3 a 0 sobre o União, também no Olímpico. No Ninho 
da Serpente, aliás, o Cascavel CR acumula três vitórias seguidas. Antes, venceu Coritiba e 
Toledo. Na oitava posição no campeonato, dentro da zona de classificação às quartas de 
final, o time cascavelense se livrará matematicamente do rebaixamento caso triunfe sobre o Leão 
do Vale, que vem de vitória sobre o FC Cascavel, por 3 a 1. Além disso, a partida deste 
sábado é a última dos comandados do técnico Ageu Gonçalves em casa na primeira fase. Na 
última rodada, o Cascavel CR visitará o PSTC em Ponta Grossa, no dia 15. 

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Athletico 19 9 6 1 2 21 9 12
2º Coritiba 18 9 5 3 1 19 10 9
3º FC Cascavel 17 9 5 2 2 14 9 5
4º Operário 16 9 5 1 3 10 9 1
5º Londrina 15 9 4 3 2 13 12 1
6º Rio Branco 14 9 3 5 1 11 8 3
7º Cianorte 12 9 3 3 3 9 8 1
8º Cascavel CR 10 9 3 1 5 8 15 -7
9º Paraná 10 9 2 4 3 7 7 0
10º Toledo 6 9 1 3 5 6 12 -6
11º PSTC 5 9 1 2 6 6 13 -7
12º União 5 9 1 2 6 6 18 -12

PARANENSE

 Toledo 1x1 Coritiba
 Cascavel CR 3x0 União
 Cianorte 3x1 FC Cascavel
 Rio Branco 1x1 PSTC
 Operário 1x3 Athletico
 Paraná 2x2 Londrina

9ª RODADA

    AMANHÃ
20h Athletico x Rio Branco

    SÁBADO
16h Cascavel CR x Cianorte
17h Paraná x União

      DOMINGO
16h PSTC x Coritiba
16h Operário x Toledo
18h FC Cascavel x Londrina 

10ª RODADA

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

1º Santos 12 8 3 3 2 6 5 1
2º Água Santa 9 8 2 3 3 5 8 -3
3º Ponte Preta 7 8 2 1 5 8 11 -3
4º Oeste 4 8 1 1 6 3 20 -17

GRUPO B
1º Santo André 19 8 6 1 1 12 7 5
2º Palmeiras 17 8 5 2 1 14 3 11
3º Novorizontino 14 8 3 5 0 8 3 5
4º Botafogo 5 8 1 2 5 6 18 -12

GRUPO C
1º São Paulo 15 8 4 3 1 12 5 7
2º Mirassol 13 8 3 4 1 17 7 7
3º Int. Limeira 9 8 3 0 5 5 11 -6
4º Ituano 9 8 2 3 3 7 10 -3

GRUPO D
1º Bragantino 11 8 3 2 3 7 6 1
2º Guarani 10 8 2 4 2 10 7 3
3º Corinthians 9 8 2 3 3 10 8 2
4º Ferroviária 9 8 2 3 3 10 8 2

PARANENSE

       SEXTA-FEIRA
21h30 Ituano x Guarani

    SÁBADO
15h Santo André x Oeste
17h Palmeiras x Ferroviária
19h Novorizontino x Corinthians
19h30 Santos x Mirassol

    DOMINGO
11h Água Santa x Inter de Limeira
16h Botafogo x São Paulo

    SEGUNDA-FEIRA
20h Ponte Preta x Bragantino

9ª RODADA

 Sem vencer há três rodadas, 
o que lhe derrubou da liderança 
para a terceira posição no Para-
naense de Futebol, o FC Cascavel 
aposta no fator casa para se reen-
contrar com as vitórias. Mais do 
isso, aposta no “Girl Power” nas 
arquibancadas neste domingo (8), 
quando receberá o Londrina às 18h 
pela penúltima rodada do Estadual.

A data coincidirá com o Dia 
Internacional da Mulher, e como 
forma de homenagear suas torce-
doras e incentivá-las a ir ao está-
dio, elas não pagarão ingresso 

Dia delas no 
Olímpico

contra o Tubarão.
Para isso, precisam compa-

recer ao Olímpico com a camisa 
do FC Cascavel e doar um quilo de 
alimento não perecível, que deverá 
ser entregue na hora da entrada ao 
estádio, no dia do jogo. Essa promo-
ção é válida apenas para a área des-
coberta e somente para mulheres.

Na classificação do Campeo-
nato Paranaense, o FC Cascavel é 
o terceiro colocado com 17 pontos, a 
dois do líder Athletico, que abre hoje 
a penúltima rodada em jogo isolado 
com o Rio Branco, em Curitiba.

OLHO NO LANCE/CELSO DIAS
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
GRUPO A

1º Internacional 1 1 0 1 0 1 1 0
2º Pelotas 1 1 0 1 0 1 1 0
3º N. Hamburgo 0 1 0 0 1 0 1 -1
4º São Luiz 0 1 0 0 1 0 1 -1
5º Ypiranga 0 1 0 0 1 0 1 -1
6º Juventude 0 1 0 0 1 0 3 -3

GRUPO B
1º Grêmio 3 1 1 0 0 3 0 3
2º B. de Pelotas 3 1 1 0 0 1 0 1
3º Esportivo 3 1 1 0 0 1 0 1
4º São José 3 1 1 0 0 1 0 1
5º Aimoré 1 1 0 1 0 1 1 0
6º Caxias 1 1 0 1 0 1 1 0

             SÁBADO (7)
17h Juventude x São José

             DOMINGO (8)
16h Pelotas x Grêmio
16h Ypiranga x Aimoré
17h N. Hamburgo x Esportivo
19h Internacional x B. de Pelotas

          SEGUNDA-FEIRA (9)
20h30 São Luiz x Caxias

2ª RODADA

GAÚCHO

Palmeiras na Argentina
O Palmeiras estreia na Copa Libertadores 2020 nesta quarta-feira 

(4) contra um adversário teoricamente dos mais acessíveis, o Tigre, 
clube rebaixado na temporada passada e que disputa a Segunda Divi-
são do futebol argentino. A partida, válida pelo Grupo B, está marcada 
para as 19h15, no Estádio José Dellagiovanna, na região metropolitana 

de Buenos Aires. O Verdão, que vem de empate sem gol no clássico 
com o Santos pelo Campeonato Paulista, figura dentre os favoritos ao 
título da Libertadores, competição que conquistou uma única vez em 
1999 e que tem sido um dos maiores motivos de frustração para a 

torcida nos últimos anos.
“O Flamengo é a equipe a ser batida. Nos últimos anos nós demos 

nosso melhor, mas entendemos que o máximo não é suficiente para 
competir, é preciso dar ainda mais”, confirmou em entrevista coletiva 

o capitão palmeirense, Felipe Melo. Para o jogo na Argentina, o técnico 
Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com os laterais-direito Marcos 

Rocha e Mayke, vedados pelo departamento médico. 

 Equipe que se acostumou a 
comemorar títulos nos últimos 
meses, o Flamengo inicia nesta 
quarta-feira (4) a defesa da mais 
importante conquista da história 
recente do clube, a taça da Liber-
tadores. Atual campeão, o Rubro-
Negro desafia o Júnior Barranquilla 
às 21h30 (de Brasília), no Estádio 
Metropolitano, na Colômbia.

Para este compromisso, válido 
pelo Grupo 1, o Fla amarga quatro 
desfalques. O mais recente é o 
lateral-direito Rafinha, poupado por 
dores musculares. Assim, ele se 
junta a Bruno Henrique e Rodrigo 
Caio, já vetados anteriormente, e 
Willian Arão, suspenso por ter sido 
expulso na decisão da Recopa.

Para a vaga na lateral, o téc-
nico Jorge Jesus tem apenas João 
Lucas como especialista. Outra 
opção é improvisar Berrío, como 
já foi testado durante a pré-tem-
porada. Na zaga a dupla segue 
formada por Gustavo Henrique e 
Léo Pereira, enquanto no ataque 
o leque de opção é variado, com 
Pedro, Vitinho e Michael na briga 
por um lugar no time.

Flamengo na Libertadores
Na equipe colombiana, campeã 

do Abertura 2019, destaque para 
a dupla de ataque, formada por 
Miguel Borja, que deixou o Palmei-
ras para atuar no clube do coração, 
e o veterano Téo Gutierrez, ídolo 
da torcida e que já marcou contra 
o Flamengo em 2017. Borja, inclu-
sive, foi a contratação de maior 
impacto recente do clube. 

ATUAL campeão, Fla de Gabigol é o “Guardião da Copa”  
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Neymar barrado?
O atacante brasileiro Neymar não 
deve ser liberado pelo seu clube, o 
Paris Saint-Germain, para disputar 
a Olimpíada de Tóquio pelo Brasil. 
De acordo com o jornal francês 
“L’Équipe”, o PSG enviou uma carta 
para a Federação Francesa de 
Futebol explicando os motivos para 
o veto de Mbappé para a disputa 
com a França, o que também inclui 
a situação de Neymar com o Brasil. 
Segundo o jornal “Extra”, o pre-
sidente da CBF, Rogério Caboclo, 
entrou em contato pessoalmente 
com o presidente do PSG, Nasser 
Al-Khelaïfi para a liberação do atleta 
brasileiro para a disputa da Copa 
América e também para os Jogos 
Olímpicos. A seleção brasileira é 
a atual medalhista de ouro, título 
conquistada na Rio 2016.
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PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES

 D. y Justicia ?x? Santos
 Internacional ?x? U. Católica
 América de Cali ?x? Grêmio
 Athletico-PR ?x? Peñarol 

ESPORTE16 HOJE NEWS, 17 DE JANEIRO DE 2019

         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

    COPA DO NORDESTE
21h Confiança x Salgueiro
21h Ceará x Sampaio Correa

    SUL-AMERICANO SUB-20
18h10 Venezuela x Colômbia
20h30 Chile x Bolívia

        COPA DO REI
16h30 Real Sociedad x Betis
17h30 Espanyol x Villarreal
18h30 Barcelona x Levante

JOGAM HOJE

 Um dia depois do encerramen-
to da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na dispu-
ta, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.

Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

Final antecipada na Copinha
tes, as surpresas Figueirense e Gua-
rani jogam em São Carlos, às 19h15.

Para o embate das bases dos
gigantes do futebol brasileiro, Tri-
color e Raposa chegam com cam-
panhas parecidas. Ambos avança-
ram da primeira fase com sete pon-
tos: o São Paulo venceu Holanda
(7 a 0) e Serra (3 a 0), e empatou
com a Ferroviária (2 a 2), enquanto
o Cruzeiro venceu Babaçu (3 a 0) e
Marília (2 a 0), e empatou com a
Linense (1 a 1). Depois, os paulis-

tas passaram por Rio Claro (3 a 0),
Ferroviária (2 a 0) e Mirassol, e os
mineiros por Sport (5 a 3 nos pê-
naltis, após empate por 1 a 1),
Marília (3 a 0) e Rio Preto (6 a 0).

Do lado das surpresas do chavea-
mento, o Figueirense eliminou Flamen-
go e Palmeiras, enquanto o Guarani
passou por Internacional e Botafogo.
Os vencedores das partidas de hoje
se enfrentam em uma das semifinais
da competição. Os outros semifinalis-
tas serão definidos amanhã.

 O Campeonato Sul-Americano
de Futebol Masculino Sub-20 2019,
que será realizado em três cidades
chilenas, terá início nesta quinta-
feira com dois jogos pelo Grupo A, o
da seleção brasileira, que folgará na
primeira rodada e fará sua estreia
apenas no sábado.

Maior campeão do torneio, com
11 títulos, o último deles obtido em
2011, o Brasil vem de um fracasso
no Sul-Americano da categoria. Em
2017, mesmo com atletas como
Lucas Paquetá, Richarlison e David
Neres em campo, a equipe até che-
gou ao hexagonal final, mas ficou com
a modesta quinta posição e sequer
se classificou para o Mundial.

Desta vez, sob o comando de Car-
los Amadeu, que levou o País ao ter-
ceiro lugar do Mundial Sub-17 há um
ano e meio, a seleção terá como des-
taque o atacante Rodrygo, do Santos.
Vinícius Júnior, um dos jogadores com
menos de 20 anos mais badalados

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

da atualidade, e Paulinho, ex-Vasco,
não foram liberados por Real Madrid
e Bayer Leverkusen, respectivamen-
te, e estão fora.

O Brasil entrará em campo no
sábado contra a Colômbia no Está-
dio El Teniente, na cidade de Ran-
cagua, sede de todas as partidas
pelo Grupo A. Antes disso, nesta
quinta, às 18h10 (de Brasília), os
colombianos farão o jogo de aber-
tura contra a Venezuela. Logo de-
pois, às 20h30, o anfitrião Chile
medirá forças com a Bolívia.

 SELETIVA
O Sul-Americano Sub-20 distribui
uma das quatro vagas no Mundial
da Polônia, em maio deste ano, e
um dos três lugares nos Jogos Pan-
Americanos, que serão realizados
em Lima neste ano.

Atual campeã do Italiano, da Copa da
Itália e, agora, da Supercopa da Itália.
Essa é a Juventus de Cristiano Ronaldo
(foto), que ontem conquistou seu
primeiro título no futebol italiano com
direito a marcar o gol da vitória na final
sobre o Milan por 1 a 0, na Arábia
Saudita. O time de Milão contou com a
titularidade de Lucas Paquetá, mas o
brasileiro, que fez sua segunda partida
pelo clube italiano, não conseguiu rivalizar
com a experiência decisiva de Cristiano
Ronaldo, que balançou as redes aos
15min do segundo tempo graças à
própria inteligência. Ciente de que ficaria
impedido se tentasse se distanciar da
marcação antes da hora, correu no tempo
certo e tocou de cabeça para fazer o gol
do título da Supercopa da Itália.

EFE

CARIOCA
Pos. Time PG J V E D GP GC SG

GRUPO A
1º Flamengo 3 1 1 0 0 4 1 3
2º Botafogo 3 1 1 0 0 2 1 1
3º Bangu 3 1 1 0 0 1 0 1
4º Boavista 0 1 0 0 1 1 2 -1
5º Portuguesa 0 1 0 0 1 0 1 -1
6º Cabofriense 0 1 0 0 1 1 4 -3

GRUPO B
1º Fluminense 3 1 1 0 0 5 1 4
2º V. Redonda 3 1 1 0 0 1 0 1
3º Resende 1 1 0 1 0 1 1 0
4º Vasco 1 1 0 1 0 1 1 0
5º Macaé 0 1 0 0 1 0 1 -1
6º Madureira 0 1 0 0 1 1 5 -4

2ª RODADA
  SEXTA-FEIRA (6)

19h15 Boavista x Bangu
   SÁBADO (7)

16h Cabofriense x Portuguesa
16h Macaé x Madureira
18h Flamengo x Botafogo

  DOMINGO (8)
16h V. Redonda x Vasco
18h Fluminense x Resende 

Olimpíada adiada?
O surto de coronavírus (Covid-

19) que já ganhou proporção glo-
bal e causou o cancelamento de 
eventos esportivos segue gerando 
dúvidas na comunidade esportiva. 
Tanto que nessa terça-feira (3) o 
governo do Japão admitiu a hipó-
tese de adiar os Jogos Olímpicos 
Tóquio 2020, que começam em 
24 de julho, para o fim do ano por 
causa da doença que já matou ao 
menos seis pessoas no país - des-
considerando os 706 casos e seis 
mortes ligadas ao navio Diamond 
Princess, que estava em quaren-
tena em Yokohama.

Segundo a ex-patinadora e 
ministra da Olimpíada no Japão, 
Seiko Hashimoto, o contrato com o 
COI (Comitê Olímpico Internacional) 

prevê que o evento seja realizado 
em 2020. Na interpretação da 
organização dos Jogos, a afirma-
ção abriria a possibilidade de um 
adiamento da competição em 
alguns meses.

“O COI tem o direito de can-
celar os Jogos somente se eles 
não ocorrerem dentro de 2020. 
Isso pode ser interpretado como 
a possibilidade dos Jogos serem 
adiados, contanto que sejam reali-
zados durante esse ano”, explicou 
Hashimoto durante uma audiência 
do Parlamento japonês.

No entanto, a ministra garantiu 
que o governo “está fazendo de 
tudo” para garantir que a Olimpíada 
ocorra dentro das datas planeja-
das, de 24 de julho a 9 de agosto.

COI garante Jogos em julho
Atento ao avanço do coronavírus e com a possibilidade de 

adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o presidente do COI, 
o alemão Thomas Bach, rechaçou a hipótese de adiamento e 

garantiu que a Olimpíada começará no dia programado. “O COI 
está totalmente determinado a fazer com que os Jogos ocorram 

com sucesso a partir de 24 de julho e até 9 de agosto”, declarou, 
ontem, na abertura da reunião do Comitê Executivo da entidade, 

em Lausanne, na Suíça.
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