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Incêndio
Os bombeiros voltaram ontem ao prédio de uma 

bicicletaria que foi consumido pelo fogo no último 
sábado. Vizinhos viram fumaça sair do local e 

pediram ajuda. Os bombeiros não conseguiram 
identificar as causas dos novos focos de incêndio.
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 O avanço da dengue, que tem lotado as unidades de saúde de Cascavel, e a ameaça 
do coronavírus levaram a Secretaria de Saúde a iniciar os procedimentos para abrir um 

Hospital de Campanha na cidade. A previsão é de que a unidade possa fazer até 300 consultas 
por dia, com até 60 leitos de observação de curta e média duração. 

Por dengue e coronavírus,
Cascavel pretende abrir

um Hospital de Campanha
l Pág. 6
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 “Muito do que tem ali é mais 
fantasia, a questão do coronavírus, 

que não é isso tudo que a 
grande mídia propaga”. 

Compromisso com a vida, 
caminho para a santidade

A Campanha da Fraternidade 2020 promovida pela 
Igreja Católica no Brasil tem como tema “Fraternidade e 
Vida: dom e compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão 
e cuidou dele”.

Especialmente inspirada na figura do bom samaritano, 
personagem anônimo retratado no Evangelho escrito por 
Lucas (10, 25-37), que não se omitiu, viu, sentiu compaixão 
e cuidou do seu próximo. Também é proposto como modelo 
a Santa Irmã Dulce dos Pobres, brasileira canonizada em 13 
de outubro de 2019, conhecida como “o anjo bom da Bahia”, 
devido às suas ações em prol dos desfavorecidos.

Não só durante a campanha da fraternidade, durante 
todo o ano de 2020, digo até durante todo o caminho de 
conversão, o tema e o lema da Campanha da Fraternidade 
2020 inspiram o compromisso com a promoção, o respeito 
e a defesa da vida. Sugere rompermos com a indiferença 
e nos compadecermos com a dor do próximo, com a vida 
em todos os seus estágios, para que todos tenham vida 
e a tenham com abundância.

Um árduo caminho para a santidade, que me parece, 
por vezes, dado às limitações humanas, difícil de ser 
alcançado. Mas no caminho da fé não se pode ficar atado 
às limitações, “não há limites para a misericórdia de Deus”, 
que certamente se alegra ao observar o esforço daquele 
que se oferece ao cuidado do próximo, ainda que aquele 
que se propõe a cuidar necessite de semelhante atenção.

Jeandré C. Castelon é advogado e teólogo
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Presidente Jair 
Bolsonaro, durante 
evento em Miami, 

declarou que a 
disseminação do 
Covid-19 (novo 

coronavírus) está 
“superdimensionada”. 

Jornal O Paraná
Quarta-feira, 11 de março de 2020 esporte@oparana.com.brOPR12 Esportes

ATLETISMO Brasileiros são campeões 
sul-americanos

ACOMPANHE SUA 

DE QUALQUER LUGAR DO

CASA
MUNDO
PLANOS A PARTIR DE 

R$29,90

45 3037 6079

FASES
DA LUA

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.
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Muitas nuvens

Quarta
10/3/2020

MINGUANTE
16/03 - 06h35

NOVA
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NOVEMBRO

Liga dos Campeões

Liverpool x Atlético de Madrid é
duelo que eliminará um favorito

Londres - Chegou a 
hora de definir os classifi-
cados às quartas de final 
da Liga dos Campeões. E 
na Inglaterra, um duelo 
deixará pelo caminho um 
dos grandes concorrentes 
ao título. Nesta quarta-fei-
ra (11), Liverpool e Atléti-
co de Madrid se enfrentam 
em Anfield em busca da va-
ga. No jogo de ida, vitória 

dos espanhóis por 1 a 0, o 
que permite um empate 
na volta para conseguir a 
classificação. A bola rola 
às 17h (de Brasília).

Em busca do bicampe-
onato, o time inglês chega 
para a partida vivendo o 
momento mais complicado 
na brilhante temporada. 
Os Reds foram derrotados 
em três dos últimos cin-

co jogos e perderam a in-
vencibilidade na Premier 
League, onde ainda são os 
líderes com 25 pontos de 
vantagem para o segundo 
colocado. Na última roda-
da do Campeonato Inglês, 
a equipe de Klopp até le-
vou um susto no início da 
partida com o Bournemou-
th, mas ainda no primeiro 
tempo conseguiu virar com 

Mané e Salah. A baixa para 
esta quarta será o goleiro 
Alisson, que está lesionado. 

Já o Atléti quer chegar 
na terceira final dos últi-
mos sete anos e busca o 
primeiro título de sua his-
tória. Para isso, os coman-
dados de Diego Simeone 
terão que superar o atual 
campeão da Europa. De-
pois de conseguir parar o 

Liverpool no jogo de ida, 
agora o desafio será fazer 
isso na casa do adversário.

No Campeonato Espa-
nhol, o clube empatou em ca-
sa com o Sevilla na última ro-
dada e desperdiçou a chance 
de entrar no G4, já que o ad-
versário era um concorrente 
direto. Os Colchoneros estão 
na quinta colocação, com 45 
pontos conquistados.

JOGAM HOJE
                          LIBERTADORES

19h15 Colo-Colo x Athletico-PR
19h15 Peñarol x Wilstermann
19h15 River Plate x Binacional
21h30 Flamengo x Barcelona-EQU
21h30 Ind. del Valle x Jr Barranquilla
21h30 Olimpia x D. y Justicia
21h30 São Paulo x LDU

                             COPA DO BRASIL
19h15 Ferroviária x América-MG
19h15 Figueirense x Fluminense
19h15 Juventude x América-RN
21h30 Atlético-GO x São José-RS
21h30 Cruzeiro x CRB

                          LIGA DOS CAMPEÕES
17h Liverpool x At. de Madrid
17h PSG x B. Dortmund

                         INGLÊS
16h30 Man. City x Arsenal

                        ALEMÃO
14h30 B. Monch. x Cologne

Seleção brasileira de boxe finda
preparação para o Pré-Olímpico

Rio de Janeiro - Após 
três semanas de treina-
mentos em Bogotá, na Co-
lômbia, a seleção brasilei-

ra de boxe encerrou no úl-
timo sábado (7) sua prepa-
ração para o Pré-Olímpico 
das Américas.

As atividades reuniram 
os melhores atletas dos se-
guintes países: Colômbia, 
Venezuela, Guatemala, 
Chile, República Dominica-
na, Costa Rica e Equador. 
Esta foi a última etapa de 
preparação antes do evento 
na Argentina, que tem iní-
cio em 24 de março, e dis-
tribui vagas para os Jogos 
Olímpicos Tóquio 2020.

A seleção aproveitou a 
altitude de 2.600 metros 
de Bogotá para dar ênfase 
na preparação física, com 
acréscimos de intensa dedi-

cação nos trabalhos de ra-
pidez e potência. Foram re-
alizados ainda sete dias de 
sparrings entre os atletas 
das equipes presentes na 
base de treinamento. Uma 
oportunidade valiosa para 
o treinamento dos aspectos 
técnicos e táticos, buscan-
do a melhor forma esporti-
va para os classificatórios.

De volta ao Brasil, a 
equipe olímpica permanen-
te terá ainda duas sema-
nas de “polimento” até o 
embarque para Buenos 
Aires, em 23 de março. 
O Pré-olímpico distribui 
de três a cinco vagas por 
categoria, dependendo do 
peso dos pugilistas.

 O brasiliense Caio Bonfim 
(na foto) e a carioca Viviane 
Santana Lyra foram os desta-
ques do Brasil no Campeona-
to Sul-Americano de Marcha 
Atlética, disputado no último 
domingo (8), em Lima (Peru). 
Caio, medalha de bronze no 
Mundial de Londres 2017 e 
prata no Pan de Lima 2019, 
venceu os 20 km com o tempo 
de 1h24min33, superando a 
liga equatoriana, liderada por 
Brian Pintado, campeão do 
Pan, que chegou em segundo 
lugar, com 1h25min32. Já 
nos 50 km, Viviane Santana 
Lyra foi a grande vencedora, 
com 4h41min07, seguida por 
Mayara Luize Vicentainer, 
com 5h00min28. A peruana 
Yoci Caballero ficou em ter-
ceiro lugar, com 5h09min59.
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CLÁSSICO DO 
REENCONTRO

Guardiola e Arteta em 
City x Arsenal

Manchester City e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira 
(11) em duelo adiado da 28ª rodada e que marcará o reen-

contro entre mestre e pupilo. O foco no Etihad Stadium estará 
para o confronto no banco de reservas entre Guardiola e Arte-
ta. A partida, às 16h30 (de Brasília), também vale muito em 
termos de Campeonato Inglês. O Manchester City segue na 
vice-liderança com quatro pontos de vantagem para o Leices-
ter, que ocupa a terceira posição. A equipe de Guardiola vem 
de derrota no clássico com o Manchester United e enfrenta 
um rival que está em ascensão na Premier League. O Arse-
nal, de Arteta, vem de três vitórias seguidas na competição, 

mas ainda ocupa apenas o 9º lugar na tabela.
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.brCom a janela aberta para 

a troca de siglas sem puni-
ções, metade dos vereado-
res cascavelenses analisa 
nova filiação para disputar 
a reeleição. O prazo termina 
em 3 de abril, seis meses 
antes das eleições, que 
serão em 4 de outubro.

Josué de Souza já deixou 
o PTC, devido à cláusula de 
barreira que extinguiu parti-
dos sem representatividade 
política. Ele está prestes a 
aceitar o convite do MDB, 
fechando um grupo conso-
lidado e invejável ao pleito. 
“Apoio [o prefeito Leonaldo] 
Paranhos... Possivelmente 
vou para o MDB”, adianta. 

Sebastião Madril, que 
deixa o PMB pelo mesmo 
motivo de Josué, analisa os 
convites. O contabilista Sid-
nei Mazutti (PSL) não definiu 
para onde vai, mas garante 
que “muda de partido”. Único 
do PSDB no plenário, Pedro 
Sampaio avalia a possibili-
dade de trocar de sigla. Val-
decir Alcântara analisa pos-
sibilidades para sair do PSL.

Vereador de segundo 
mandato pelo PCdoB, Paulo 
Por to foi o mais ágil e já 
está até filiado no PT. Ele é 
pré-candidato a prefeito. 

Quem deve pular do PDT 
é Aldonir Cabral, que há 
muito está fora do ninho: 
ele deve aceitar o convite 
do PL, que tinha o verea-
dor Gugu Bueno, hoje licen-
ciado e que em breve assu-
mirá vaga na Assembleia 
Legislativa, e já adiantou 
que não pretende disputar 
as eleições municipais.

Quem também deve 
ingressar no Liberal é o 
vereador Rafael Brugne-
rotto, atualmente no PSB. 
Já Olavo Santos, que dei-
xou o PHS devido à cláu-
sula de barreira, fica no 
Podemos - mesmo partido 
de Jaime Vasatta - e apoia 
o atual prefeito. Celso Dal 

Saúde em chamas
Paranhos e o secretário de 
Saúde, Thiago Stefanello, 
posicionaram-se ontem 
diante da dificuldade 
enfrentada na saúde devido 
ao aumento de casos de 
dengue na cidade. Um 
dos problemas é a falta de 
médicos, que se evidencia 
bastante agora. De 89 
convocados, apenas 15 
assumiram as vagas. A 
pressão e o horário fixo 
são fatores que distanciam 
os profissionais, segundo 
Stefanello. Apesar da 
situação, o secretário 
assegurou que permanece 
no cargo. O desabafo dele, 
disse Paranhos, foi durante 
uma “conversa acalorada”, 
o que seria normal 
internamente.

IML fechado
A dificuldade de moradores 
conseguirem a liberação 
de familiares falecidos no 
IML (Instituto Médico Legal) 
em Cascavel foi novamente 
exaltada no plenário da 
Câmara. O vereador Sidnei 
Mazutti foi procurado por 
uma família de um distrito 
que teria que esperar para 
outro dia a liberação do 
corpo. “É uma dificuldade 
em um momento de dor; 
precisa da liberação para 
o velório o mais rápido”, 

Paranhos com maioria 
O Legislativo cascavelense, que busca praticamente na 

totalidade a reeleição - exceto Paulo Porto, pré-candidato a 
prefeito -, apoia em peso a reeleição de Leonaldo Paranhos 

(PSC). Das 21 cadeiras, em dez sentam vereadores que já 
assumiram que vão com Paranhos na busca por votos. 

Apagando
Com as declarações, outros vereadores partiram para 
conter as chamas no plenário e evitar mais críticas ao 

Corpo de Bombeiros. Rafael Brugnerotto chegou a dizer a 
Olavo Santos que não é “irresponsável nem moleque”. 

reclamou o vereador, que 
cobra sensibilidade do Estado. 
O discurso foi apoiado pelo 
vereador Josué de Souza.

Estrutura precária
Diante das reclamações de 
moradores após incêndio 
que destruiu uma loja de 
bicicletas no Bairro São 
Cristóvão, o vereador Olavo 
Santos foi buscar dados 
a respeito da atuação 
do Corpo de Bombeiros. 
Ele voltou a questionar 
a destinação dos R$ 4,9 
milhões de taxa de proteção 
a desastres paga pelos 
moradores e que é tida como 
inconstitucional.

Informações
Olavo apresentou em 
requerimento dados 
revelando que houve falha 
na bomba de um caminhão: 
a água não saiu para apagar 
o incêndio; e outro veículo 
que chegou estava com 
vazamentos. Com isso, o 
vereador cobrou explicações 
sobre a manutenção dos 
veículos e dos acessórios, 
inclusive se faltou água 
para prestar o atendimento. 
Olavo revelou que chegou 
a receber a visita de três 
comandantes quando 
“admitiram ‘inconsistência 
no primeiro caminhão’. Para 
mim, é falha!”. 

Metade dos vereadores
analisa trocar de partido

Molin continua no PL e já 
confirma apoio à reeleição 
de Paranhos.

Mais votado do último 
pleito, Romulo Quintino não 
confirma a permanência no 
PSL e “pretende definir nos 
próximos dias” o que fazer. 

Fernando Hallberg, que 
foi eleito pelo PPL, já migrou 
para o PDT. A mesma deci-
são foi tomada pelo colega 
Serginho Ribeiro. Ambos 
apoiam Márcio Pacheco na 
disputa ao Paço Municipal. 

Com a chegada do pre-
feiturável Edgar Bueno ao 
Pros, a saída do médico 
Jorge Bocasanta é certa e a 
articulação para nova sigla 
está em andamento.

No PSC, quem está com 
futuro incerto ainda é Misael 
Júnior. Ele avalia convites, 
embora reconheça a traje-
tória construída: a perma-
nência depende da própria 
sigla. “Tenho convites de 
outros par tidos e vamos 
aguardar as cenas dos pró-
ximos capítulos”, diz Misael, 
que aponta que, caso ocorra 
uma “reviravolta”, pode rever 
o apoio ao Paço. 

Já A léc io  Esp íno la 
garante pé firme no PSC do 
prefeito Paranhos, cujo dire-
tório pretende assumir a pre-
sidência. E Carlinhos Oliveira 
garante que “no presente 
momento não tem motivo 
para sair” do PSC. 

Roberto Parra consolida 
sua presença no MDB, recru-
tando Josué, Josias do Inter-
lagos e Joceh da Autoescola. 
“Teremos chapa forte”.

Defensor da categoria do 
campo, o vereador Mauro 
Seibert permanece no PP, 
com candidatura na majo-
ritária também, apoiando 
a pré-candidata Inês de 
Paula. “Já tivemos chapa 
pura no pleito passado”. 

Única mulher na Casa 
de Leis, Nadir Lovera per-
manece no Avante. 
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Elétrico e eficiente
Prestes a abrir licitação para contratação do ser-
viço de transporte coletivo de Cascavel, ontem 
o prefeito Leonaldo Paranhos e secretários “expe-
rimentaram” o novo ônibus totalmente elétrico 
feito pela cascavelense Mascarello. O modelo 
ficará em teste pelos corredores durante três dias 
- será usado pela população - e depois segue para 
outras cidades do País. A empresa está de olho 
em um nicho no mercado que só cresce: a Europa 
pretende extinguir veículos poluidores das ruas e 
essa onda verde deve ser copiada em Cascavel. 
Paranhos, inclusive, quer que a próxima concessão 
inclua ônibus movidos a energia limpa. “Impossível 
discutir a licitação sem os ônibus elétricos”. 

 Após o surto de diarreia ano 
passado, a Sanepar apresentou 
ontem os primeiros resultados do 
Plano de Segurança da Água, que 
definiu a instalação de sondas de 
monitoramento nos mananciais de 
abastecimento urbano. O primeiro 
deles será o Rio Cascavel. “Isso 
possibilita verificar os parâmetros 
todos os dias, a todo momento, 
ligando tudo ao Centro de Controle 
Operacional. Fará com que possa-
mos saber o que está acontecendo 
e tomar as providências antes de a 
água com agentes contaminantes 
chegar ao Centro de Captação”, explica 
a gerente da Sanepar, Rita Camana.

Cascavel é o primeiro muni-
cípio brasileiro a ter o Plano de 
Segurança da Água, orientado 
pela OMS (Organização Mundial 
da Saúde). A cidade conta com 
98,61% dos domicílios com água 
e esgoto tratados.

O levantamento trouxe à tona 
que na bacia do Rio Cascavel há 
24,2 mil ligações de água - 78 mil 
moradores - e 1.690 potenciais 
poluidores, sendo os de maior risco 
36 postos de combustíveis e 145 
condomínios. Os testes demons-
traram alteração na qualidade da 

Mananciais de Cascavel terão 
sondas de monitoramento

água próximo ao Lago Municipal e 
na estação de tratamento, ambos 
nas extremidades da bacia.

No Rio Saltinho, metade da 
bacia precisa de atenção devido a 
agentes poluidores: lagos, hortas, 
frigoríficos e plantações. A sur-
presa positiva ficou por conta do 
Rio Peroba, onde 100% da água 

permanece sem contaminação.
No Rio Cascavel, apesar de 

terem sido feitas duas desobstru-
ções de lixo, uma ano passado e 
outra neste mês, serão necessá-
rias mais quatro. Na última inter-
venção feita com apoio do Corpo 
de Bombeiros foram retiradas 50 
toneladas de lixo.

  
Sanepar anuncia novas obras 

A evolução do saneamento e os investimentos nos sistemas de abastecimento 
de água e de esgoto sanitário em Cascavel foram apresentados pela Sanepar 

durante a Escola de Governo. Com auditório lotado, a Sanepar também anunciou 
a licitação das obras de ampliação do sistema de coleta de esgoto.

As apresentações foram feitas pelos gerentes Renato Mayer Bueno e Rita Ivone 
Camana, que anunciaram ainda que Cascavel ocupa a sétima posição no ranking 
nacional de saneamento, divulgado segunda-feira (9) pelo Instituto Trata Brasil, 
que classificou as 100 maiores do País com os melhores índices de saneamento.

No Paraná, Cascavel está em segundo lugar, atrás apenas de Maringá. 
A Sanepar está investindo R$ 72 milhões em Cascavel, principalmente na amplia-

ção do sistema de abastecimento de água. Entre as obras, estão a captação 
de água no Rio São José e a ampliação da estrutura de tratamento de água na 

unidade às margens do Rio Cascavel. Esses empreendimentos devem integrar o 
sistema de abastecimento já no próximo verão.

O gerente informou que a Sanepar instalou novos reservatórios na cidade, um na 
região do Bairro Canadá e outro na Avenida Piquiri. Também está sendo cons-

truído um reservatório na região do Bairro Floresta e será licitado em breve outro 
que vai beneficiar os moradores da região oeste da cidade. 

Para atingir a universalização do saneamento básico na cidade, está sendo lici-
tada a implantação de 10,4 km de rede coletora de esgoto e de 566 ligações para 
os moradores dos Bairros Santos Dumont e Aeroporto. E estão em processo de 
licitação novos empreendimentos que vão contemplar os pouco mais de 3,6 mil 

imóveis que ainda não têm o serviço. 

DIVULGAÇÃO



06 LOCAL HOJE NEWS, 11 DE MARÇO DE 2020

Dengue: Saúde amplia atendimento 
e anuncia Hospital de Campanha

Hospital de Campanha
A preocupação com a saúde 

dos cascavelenses exige medi-
das mais drásticas. Diante disso, 
está sendo estudada a instalação 
em Cascavel de um Hospital de 
Campanha. A previsão é de que 
a unidade provisória possa fazer 
até 300 consultas por dia. “Será 
um ponto de atendimento que 
poderemos contar com 30 a 60 
leitos de observação de curta e 
média duração e uma estrutura 
de profissionais para dar vazão 
a esse atendimento. Temporaria-
mente, será mais uma UPA adulto. 
Já temos quatro locais em vista, 
temos os equipamentos e insu-
mos necessários, mas temos o 
problema de equipes, já que não 
conseguimos contratar nem por 

concurso público”, explicou o secre-
tário de Saúde, Thiago Stefanello. 

Para resolver essas tratati-
vas, será realizada hoje (11) uma 
reunião com Exército, Ministério 
Público, entidades e Consamu para 
analisar a possibilidade de o Hospi-
tal de Campanha ser implantando.

A ação, segundo o prefeito Leo-
naldo Paranhos, visa garantir que 
os munícipes tenham acesso a 
atendimento mais adequado. “É 

um desafio nosso, mas a res-
ponsabilidade é de todos. Diante 
desse cenário, existe até a pos-
sibilidade de antecipar as opera-
ções do Hospital de Retaguarda, 
cuja entrega está prevista para 
este semestre”.

Paranhos pede ainda que, 
quem tiver móveis ou um espaço 
adequado para a instalação do 
Hospital de Campanha, que pro-
cure a prefeitura.

O avanço da dengue tem 
superlotado as unidades de 
saúde de Cascavel, especial-
mente as UPAs (Unidades de 
Pronto-Atendimento). De cada 
quatro pacientes, três apresen-
tam sintomas de dengue: dor 
de cabeça, febre, dor atrás dos 
olhos, fraqueza em geral e dor 
nas ar ticulações. Já foram con-
firmados 523 casos de dengue.

Devido a essa situação, ontem 
a Secretaria de Saúde de Cascavel 
anunciou uma série de ações para 
dar fluxo à alta demanda. As medi-
das também fazem parte do enfren-
tamento ao coronavírus, que não tem 
casos confirmados em Cascavel mas 
há três suspeitas em investigação.

Foram suspensas as reu-
niões de trabalho nas unidades 
básicas e as licenças-prêmio e 
licenças sem vencimentos dos 

s e r v i d o r e s  d a 
saúde.

P a r a  t e n t a r 
desafogar as UPAs, 
será  ampliado o 
horário de aten-
dimentos na USF 
do Morumbi e nas 
UBSs dos Bairros 
Neva e Aclimação, 
que passaram a 
atender das 19h 
até as 22h. O horá-
rio estendido será 
exclusivo para aten-
dimento de casos 
com sintomas de 
dengue e coronaví-
rus. “Organizamos uma escala de 
trabalho com médicos todas as noi-
tes. Não adianta a população ir à 
noite para mostrar exames, buscar 
remédios e fazer agendamentos, 

nós só vamos atender casos de 
dengue”, aler ta o secretário de 
Saúde, Thiago Stefanello.

As UBSs do Santa Cruz, do Flo-
resta e do Nova Cidade já possuem 
atendimento estendido até as 22h.

Cascavel investiga morte 
A Secretaria de Saúde de Cascavel está investigando um possível caso de óbito 

por dengue. Um paciente do sexo masculino, 81 anos, portador de doença 
cardiovascular crônica e com teste rápido positivo para dengue, faleceu no dia 

1º de março. O paciente não teve passagem pelas unidades púbicas de saúde, e 
deu entrada diretamente em um hospital privado no dia 22 de fevereiro. 

Se confirmado, esse será o primeiro óbito por dengue em Cascavel. 
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 Com 34 casos já confirma-
dos no Brasil, a preocupação com 
o Covid-19 (novo coronavírus) é 
grande. Em Cascavel, há dois 
casos suspeitos em investigação. 
Outros dois já foram descartados, 
após o resultado dos exames.

O terceiro caso, identificado 
na segunda (9), teve a coleta da 
secreção realizada no mesmo dia 
e avaliação médica no dia 10. 
O exame já foi encaminhado ao 
Lacen. O paciente se encontra em 
bom estado de saúde e permane-
cerá em isolamento domiciliar. 

Na manhã dessa terça-feira (10) 
foi registrado o quarto caso sus-
peito. Trata-se de uma mulher de 
22 anos que viajou para a Europa. 
Ela retornou a Cascavel no dia 5 
de março e teve início dos sinto-
mas característicos para o Covid-
19 dois dias depois. Realizou con-
tato com a Secretaria de Saúde 
ontem e foi realizada a avaliação 
médica e a coleta da secreção para 
exame laboratorial. Ela também 
está em bom estado de saúde e 

Coronavírus: dois casos suspeitos
permanecerá em isolamento domi-
ciliar até o resultado definitivo.

SINTOMAS 
São casos suspeitos de corona-

vírus os pacientes que apresen-
tarem febre e pelo menos um 

sinal ou sintoma respiratório 
(tosse ou dificuldade de respi-
rar) e contato com caso suspeito 
ou com histórico de viagem inter-
nacional nos últimos 14 dias a 
países da Europa, da América do 
Norte e da Ásia. 

Quem se enquadra como caso suspeito de covid-19
Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que apresente febre e pelo menos 
um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para res-
pirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade 
para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais 
de cianose, batimento de asa de nariz, triagem intercostal e dispneia) 
E com histórico de viagem para país com transmissão sustentada ou 
área com transmissão local nos últimos 14 dias. 

Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO: pessoa que apresente febre ou 
pelo menos um sinal de sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 
respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificul-
dade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, 
sinais de cianose, batimento de asa de nariz, triagem intercostal e 
dispneia) e histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para 
covid-19 nos últimos 14 dias. 

Histórico de viagens = Países da América do Norte, Europa, Ásia, 
Argélia, Austrália e Equador. 
 

Encaixa-se? Saiba como proceder
Pacientes que possam ser enquadrados como casos suspeitos de Covid-19 devem preferencialmente 
entrar em contato com as equipes da Secretaria de Saúde antes de procurar uma unidade de saúde, 

por meio dos seguintes contatos: 

(45) 99135-8707 de segunda a sexta, das 7h às 19h; 
(45) 98431-6339 de segunda a sexta das 19h às 7h, em fins de semana e feriados - 24 horas.
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pensa na previsão de Jane. Oliveira 
parabeniza Danilo por suas mudanças 
no cardápio do restaurante. Raul conta 
a Vitória sobre sua briga com Matias, e a 
advogada pensa em falar com Miranda. 
Camila sofre por não conseguir amamen-
tar Caio. Magno decide se afastar de 
Betina. Matias anuncia que Lurdes preci-
sará passar por uma cirurgia. Raul aceita 
patrocinar o projeto de Davi, e Álvaro se 
irrita com Belizário. Danilo é assaltado 
novamente e pede ajuda a Durval. Jane 
confirma a Lurdes sua profecia.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Ainda no hospital, Samuel pede des-
culpas para Sophie e os dois fazem as 
pazes. Lorena, Gael, Benício e Sérgio 
se unem para ajudar Mário a curar seu 
vício. Vini conta para Durval que Mos-
quito voltou para a comunidade. Poliana 
fica triste por não poder contar a tia 
sobre a invisibilidade de Sara. Durval 
prepara um jantar romântico para Cláu-
dia. Débora e Afonso começam a sair 
novamente. O CLP se une com o CLA 
para a realização do Sarau no colégio. 
Yasmin e Luigi fazem as pazes. Raquel 
volta a escrever suas HQs. Roger insiste 
para que o time de tecnologia da O11O 
desenvolva o robô invisível.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Isabela decide descobrir como sua fita de 
cabelo foi parar com Téo. Téo diz que sabe 
que Isabela não faria nada de ruim para 
ele. O garoto comenta que pode ter sido 
Sabrina, que está dizendo que Manuela é 
uma ameaça pública ao vilarejo. Isabela 
fica irritada. Otávio e Rebeca aproveitam 
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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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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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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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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

MALHAÇÃO 
Lígia afirma que não oferecerá a recom-
pensa por notícias sobre Rita, e Filipe 
se desespera. Diana convida Henrique 
para estrelar sua campanha no colégio 
ao lado de Andressa, que teme que seu 
segredo seja descoberto. Lara garante 
a Filipe que Rui ganhará a guarda de 
Nina. Lígia sinaliza a possibilidade de 
Meg precisar de uma cesariana. Nanda 
aconselha Andressa a contar para Hen-
rique que não é mais virgem. Regina 
pede o divórcio de Max. Lara afirma ao 
juiz que Lígia sabia do suborno a Isaura. 
Rui ganha o direito de passar uma noite 
por semana com Nina, sem supervisão.

SALVE-SE QUEM PUDER
Téo se surpreende com a reação de 
Úrsula, que promete provar que Luna/
Fiona é interesseira. Bel percebe que 
Edgar está interessado em Ermelinda. 
Dominique fica furiosa ao ser amea-
çada por Lúcia. Helena ampara Úrsula. 
Rafael sugere a Júnior que Agnes par-
ticipe da sessão espiritual para entrar 
em contato com Kyra. Graziela nota 
que Alan está interessado em Kyra/
Cleyde, e avisa a Petra. Ivo flagra Zezi-
nho e Alexia em trajes íntimos no sítio 
e questiona a atitude do filho de Erme-
linda. Úrsula ameaça Luna/Fiona.

AMOR DE MÃE
Davi agride Álvaro, que afirma que 
denunciará o ativista. Tiago e Nicolas 
brigam novamente, e Raul repreende 
Matias e Miranda. Jane alerta Thelma 
sobre sua disputa com Camila. Lurdes 

Em “Éramos seis”, Inês se desespera com a notícia da gravidez, e 
Lúcio a conforta. Shirley avisa a Durvalina que encontrou Afonso. 
Afonso se recupera, mas Shirley se sente mal. Inês, Lola e Alfredo 
comemoram a notícia sobre Afonso. Padre Venâncio apoia Clotilde em 
sua nova vida. Inês procura Alfredo, mas não consegue contar a ele 
sobre o bebê. Virgulino percebe a ansiedade de Lúcio. Felício e Isabel 
preocupam-se com seu futuro. Assad presenteia Julinho com um carro. 
O prefeito se encanta com Olga. Zeca pensa em concorrer à prefeitura 
e Olga incentiva o marido. Lili ajuda Marcelo a pesquisar sobre sua 
mãe biológica. Osório observa Alfredo. Afonso percebe que Shirley está 
doente. Lúcio afirma a Inês que pode ser o pai de seu bebê.

a praia no Guarujá. Júlia fica triste que 
André responde às mensagens de amor 
das fãs dele. André tenta conversar com 
a amiga, que é apaixonada por ele, mas 
sem sucesso. Frederico deixa claro para 
Taísa que não quer nada com ela.

AMOR SEM IGUAL 
Depois de muita insistência, Poderosa 
aceita. Santiago é machucado por um 
jogador do time do Gusmão e preocupa a 
todos. O time do Gusmão faz um gol. Seu 
Ernani reúne todo o time e agradece pelo 
esforço e comprometimento dos jogadores 
mesmo sabendo que esta derrota possa 
custar o sonho de cada um. Poderosa 
chega na casa de Maria Antônia e quer 
saber o motivo do choro. Maria Antônia 
revela que foi estuprada na casa do doutor 
Tobias pelo advogado da empresa dele, 
o Leandro. No jogo de futebol, Santiago 
passa a bola para Caio e fica esperando 
ele chutar para o gol.

O RICO E LÁZARO 
Daniel e Abednego demonstram fé em 
Deus. Zac e Malca são tratados como 
nobres no palácio. Rabe-Sáris diz para 
Namnu não se meter nos assuntos do 
rei. Convidado por Ravina, Absalom apa-
rece para jantar com a família de Dana. 
Oziel se mostra magoado com Fassur. 
Zelfa se distrai durante o jantar. Dana diz 
que Absalom se comportou bem. Asher 
ora a Deus. Joana e Lior olham as estre-
las e conversam sobre o Senhor. Daniel 
diz que Deus ajudará Asher. Nebuzaradã 
vai até o calabouço e provoca Asher. O 
novo rei joga um cesto cheio de ratos 
dentro da cela do hebreu.

Lúcio afirma a Inês que pode ser o pai de seu bebê
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Sua vitalidade está fazendo com que você tenda a 
se afirmar de uma maneira aleatória. Pense antes de 
falar. Não se deixe ser subjugado pelas exigências 
dos outros. Você precisa de paz e tranquilidade, 
admita isso e não se sinta culpado.

Seu humor variável e instável é um reflexo de sua 
hesitação interior. Você está mostrando mais sen-
tido em quanta energia você gasta hoje e um maior 
equilíbrio é evidente.

Você vai ter muitas habilidades sociais hoje, é hora 
de lutar e alcançar seus objetivos! Os ventos estão 
mudando. Você precisa de um pouco de ar fresco, 
recarregue suas energias na natureza.

Você está decidido a se reconciliar com todo mundo. 
Estar em agradável companhia irá permitir que você 
floresça. Tome precauções antes de mergulhar de 
cabeça em qualquer atividade física ou você vai se 
machucar antes mesmo de começar.

Você vai ter que fazer um compromisso se quiser 
que seus planos funcionem sem problemas - olhe 
as coisas em longo prazo. Você pode sentir os mús-
culos que está usando ultimamente - desacelere e 
relaxe seu corpo.

Há reconhecimento no ar, as suas relações são 
cada vez mais profundas e fortes. Você gasta muita 
energia e se esgota. Tire um tempo para respirar, o 
que você precisa para manter a eficácia.

Há reconhecimento no ar, as suas relações são cada 
vez mais profundas e fortes. Você gasta muita ener-
gia e se esgota. Tire um tempo para respirar, o que 
você precisa para manter a eficácia.

Sua autoexpressão será mais clara e concisa, mas 
não se esqueça de como lidar com outras pessoas. 
Períodos de estresse estão no horizonte, mantenha 
a calma e concentre-se em suas prioridades. Agir 
com arrogância só o levará ao esgotamento.

Sua autoexpressão será mais clara e concisa, mas 
não se esqueça de como lidar com outras pessoas. 
Períodos de estresse estão no horizonte, mantenha 
a calma e concentre-se em suas prioridades. Agir 
com arrogância só o levará ao esgotamento.

Sua criatividade está recebendo um impulso dos 
seus contatos, por isso não hesite em criar novas 
conexões. Você está em excelente forma e estará 
completamente pronto para encarar o que precisa 
ser enfrentado. Você está em terreno conhecido.

Algo novo está vindo em sua direção. Você receberá 
uma boa notícia que se encaixa perfeitamente com 
seus planos. Você precisa trabalhar na tonificação 
de seus músculos, isso vai ajudar a harmonizar as 
suas energias.

O bom humor faz com que você seja simpático com 
as pessoas ao seu redor. Você sabe como propagar 
essa simpatia. Você vai estar em sua melhor forma. 
Não tente resolver todos os desafios de uma só vez. 
Pense sobre sua dieta.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 68

PPA
PANCREATITE

PAIONSRR
ABECEDARIO
GOERIZT
AESTEUCI

DINOSSAUROS
OOONAM
DESSALGADO
ELETAIJ
PALARAUL

SINCERAVI
REUTILIZAR
AGIAONI

ATREVIMENTO
AOOLEOSES

Pessoa ao
fundo de
fotos de
famosos

Raiz con-
sumida
crua em
saladas

Carteira
de Identi-
ficação

Estudantil 

Exaltação
do amor
sensual 

Nina
Simone, 
cantora
dos EUA

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Direção
em que
nasce o

Sol

"O Homem
que (?)", 

romance de
Victor Hugo

 (?)
Kinoplex,
cadeia de
cinemas

(?) Rosa, 
compositor

de "Fita
Amarela"

Abençoar
com óleo
em ritual

(Rel.)

A vogal
marcada

no jogo da
velha

Console de
games dos
anos 70

Abreviatu-
ra de Los
Angeles
(EUA)

Amplitude
Modulada

(sigla)

Cada
divisão da
escola de

samba

Símbolo de
status em
marinas

Açucenas

(?) Seixas,
cantor do
sucesso
"Gita"

A pessoa 
que sempre
age de mo-
do autêntico

Palavra de
ordem da 
reciclagem

Pequeno 
caranguejo
que habita
estuários

Ilha, em
francês

"Tudo", em
"onipo-
tente"

Audácia;
ousadia

(?) essen-
ciais: usam-
se na aro-
materapia

(?)-mosca-
da, tempero
do molho
bechamel

Mar (?):
banha a

Bulgária e
a Turquia

Jolin (?), maior nome
da música mandarim

Oscar de Allison
Janney, em 2018

(?) Beltrão, atriz

O de cargos públicos 
é realizado por meio

de concursos

6, em romanos

Batalha do (?), episó-
dio da guerra de inde-
pendência do Texas

Antigo
jogo

oriental de
estratégia

O mesmo
que

"alfabeto"

Linguiça 
portuguesa
usada no

feijão

Inflamação 
potenciali-
zada pelo 

alcoolismo

"Preços",
em IPCA

O bacalhau
que ficou
de molho e
está pron-
to para o
preparo

Antepas-
sados das
aves, habi-

taram a
Terra por
167 mi-
lhões de

anos

3/île — uca. 4/ts’ai. 5/álamo — atari.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Morre homem que teve 
95% do corpo queimado
Morreu ontem (10), no HU (Hospital 
Universitário) de Cascavel, Antônio 
Gilmar Marques da Silva, 40 anos. 
Ele teve 95% do corpo queimado em 
um incêndio em um apartamento 
do Conjunto Gralha Azul, no Bairro 
Interlagos, zona norte de Cascavel, 
na noite do último domingo (8).  
De acordo com a família, ele sofria de 
problemas psicológicos, entrou em surto 
e ateou fogo no imóvel. 
Além das queimaduras de 1º, 2º e 3º 
graus, ele foi agredido por vizinhos, que 
ficaram revoltados com a situação. 
Antônio havia sido encaminhado em 
estado grave ao HU e a transferência 
para um hospital de queimados não 
era possível por conta da gravidade 
dos ferimentos e o risco da transfe-
rência era muito grande ao paciente.  

 Adilson Aparecido de Souza, 
36 anos, foi agredido por um mora-
dor de rua na tarde de ontem, no 
estacionamento onde trabalha, na 
Rua Paraná, Centro de Cascavel. 
Conforme testemunhas, a vítima 
almoçava, próximo à calçada, 
quando o agressor chegou com 
o facão e um pedaço de madeira, 
dizendo que a marmita que Adil-
son comia era dele. Eles discuti-
ram e o andarilho deu uma pau-
lada na cabeça da vítima. 

Adilson correu para uma loja de 

roupas ao lado e pediu ajuda. De 
acordo com a vendedora da loja, o 
agressor o seguiu e desferiu pelo 
menos três golpes contra a vítima, 
então fugiu. “Ele bateu com o facão 
no Adilson, uma dos golpes ia ser 
no pescoço, mas ele se abaixou 
e atingiu as costas. Foi horrível 
demais... Ele veio pra cima de 
mim também, só não me acertou 
porque eu me tranquei no banheiro 
e chamei a polícia”, conta, assus-
tada, a vendedora, que pediu para 
não ter o nome revelado. 

Rapaz é agredido com facão por marmita
Dentro da loja, araras e roupas 

ficaram espalhadas pelo chão. 
Adilson teve ferimentos nas cos-

telas, na cabeça e nas mãos e foi 
levado à UPA (Unidade de Pronto-
-Atendimento) Tancredo. 

A Guarda Municipal fez buscas 
para localizar o agressor, mas até 
o fechamento da edição não havia 
confirmação de prisão. 

Populares relataram que o 
agressor transita pela região 
diariamente, mas nunca havia 
sido agressivo.  

O Corpo de Bombeiros de Cas-
cavel continua monitorando o prédio 
da bicicletaria destruída pelo fogo no 
último sábado (7). O prédio fica na 
Rua Teobaldo Bresolin, Bairro São 
Cristóvão, e no local ainda há mate-
rial combustível, por isso na tarde de 
ontem (10) houve novo acionamento 
após vizinhos verem fumaça.

Ninguém se feriu, mas tudo o 
que havia no prédio foi queimado, 
inclusive a casa dos proprietários, 
no piso superior. 

De acordo com engenheiros da 
prefeitura, a residência não tem 
risco de cair, pois não teve a estru-
tura comprometida, mas os pilares 
de base devem ser reforçados. 

No local é possível ver ferros 
retorcidos e bicicletas carbonizadas. 
Os vizinhos sofrem com o cheiro 
constante da fumaça e utilizam 
máscaras. Uma jovem chegou a ser 
internada com início de pneumonia.

O Corpo de Bombeiros não infor-
mou o que poderia estar causando 
os novos focos, nem a fumaça 
vista no local, mas vai continuar 
monitorando a situação. 

Fogo reaparece em bicicletaria queimada
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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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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Athletico 22 10 7 1 2 22 9 13
2º Coritiba 21 10 6 3 1 20 10 10
3º FC Cascavel 20 10 6 2 2 17 10 7
4º Operário 17 10 5 2 3 11 10 1
5º Cianorte 15 10 4 3 3 13 9 4
6º Londrina 15 10 4 3 3 14 15 -1
7º Rio Branco 14 10 3 5 2 11 9 2
8º Paraná 13 10 3 4 3 9 7 2
9º Cascavel CR 10 10 3 1 6 9 19 -10
10º Toledo 7 10 1 4 5 7 13 -6
11º PSTC 5 10 1 2 7 6 14 -8
12º União 5 10 1 2 7 6 20 -14

PARANAENSE

11ª RODADA (ÚLTIMA)
    DOMINGO (15)

16h Londrina x Operário
16h Toledo x Paraná
16h União x FC Cascavel
16h PSTC x Cascavel CR
16h Cianorte x Rio Branco
16h Coritiba x Athletico

Cascavelenses podem
salvar Porco da degola
Rivais, sim. Inimigos, nunca. A frase 
costumeiramente utilizada no esporte, 
principalmente os que envolvem artes 
marciais, explica bem como chegam as 
equipes de Cascavel e Toledo à última 
rodada do Paranaense de Futebol 
2020. Isso porque o Porco, rival histórico 
da Serpente, com o Clássico da Soja que 
é apimentado em qualquer modalidade, 
luta contra o rebaixamento no Estadual 
juntamente com PSTC e União, que são 
justamente os adversários de Cascavel CR e 
FC Cascavel neste domingo (15), enquanto 
o Toledo receberá o Paraná Clube. Caso o 
Porco não vença e alguma equipe de 
Cascavel seja derrotada, o time tole-
dano amargará o rebaixamento em sua 
temporada histórica, em que debutou 
na Copa do Brasil e jogará a Série D do 
Brasileiro, um ano depois de ter sido 
vice-campeão paranaense.

 Garantido antecipadamente 
entre os quatro primeiros colocados 
na classificação geral após o término 
da primeira fase do Paranaense 
2020, que será encerrada neste 
domingo (15) com seis jogos come-
çando simultaneamente às 16h, o 
FC Cascavel desafia o União neste 
fim de semana em busca de angariar 
posições na tabela de classificação.

O time cascavelense é o ter-
ceiro colocado com 20 pontos, um 
a menos que o vice-líder Coritiba 
e dois a menos que o líder Athle-
tico, que se enfrentam nesta última 
rodada. Assim, a Serpente Aurine-
gra só depende de si para avançar 
de fase com a segunda melhor 
campanha do campeonato.

Já para ser líder, o FC Cascavel 
precisa tirar uma diferença de seis 
gols de saldo para o Furacão. Na prá-
tica, isso significa, por exemplo, ter 
que golear o União por 6 a 0 caso o 
Atletiba termine empatado sem gols 
ou por 1 a 1. No caso da igualdade 
com gols no clássico da capital, o 
time cascavelense assumiria a lide-
rança por ter vencido o confronto 
direto contra o time rubro-negro, o 
quarto item no critério de desem-
pate, pois ambos teriam o mesmo 

FC Cascavel líder?
número de vitórias, de saldo de gols 
e de gols marcados.

Sem olhar para números e 
adversários, entretanto, o FC Cas-
cavel só pensa em fazer sua parte 
diante de um time que precisa da 
vitória a todo custo para tentar se 
manter na elite, ainda que isso não 
dependa de seu próprio esforço – 
o União precisa vencer e que o 
Toledo não vença o Paraná para 
seguir na primeira divisão. 

Decisão em casa
Com a posição garantida entre 
os quatro primeiros da classifi-
cação, o FC Cascavel decidirá em 
casa a vaga para a semifinal. Já 
o primeiro jogo das quartas de 
final poderá ser em Cianorte, 
Londrina, Rio Branco ou Curitiba 
(contra o Paraná Clube). Os due-
los das quartas de final serão em 
partidas de ida e volta, e no cru-
zamento olímpico: 1ºx8º 2ºx7º, 
3ºx6º e 4ºx5º.

Serpente pode fazer último jogo do ano neste domingo
Com motivos a comemorar, o Cascavel CR pode fazer neste domingo (15), seu 

último jogo na temporada 2020, em duelo com o PSTC, às 16h, no Estádio Ubira-
jara Medeiros, em Cornélio Procópio, pela última rodada do Paranaense 2020.

Em seu segundo ano desde o retorno à elite do Estadual, a Serpente Tricolor deu 
mostras de que está se reestruturando dentro e fora de campo, depois de ter 

enfrentado uma ação judicial por dívidas passadas que quase o tirou do campeo-
nato no ano passado.

“Hoje o Cascavel CR não tem nenhum processo ou acordo finalizado sem quitação 
ou parcelamento de dívidas. Tudo que chega ao clube via Justiça tem quitação 

completa ou acordo de parcelamento, e as despesas desta temporada estão todas 
em dia, o que nos dá credibilidade para fazer futebol com pouco apoio”, garante o 

presidente da equipe, Tony Almeida.
Neste domingo, sem o atacante Rone, vice-artilheiro do Paranaense com cinco 
gols e que se transferiu para a Chapecoense após três temporadas na equipe cas-
cavelense, o Cascavel CR ainda pode garantir mais dois jogos na temporada, sendo 
um deles no Olímpico. Para isso, precisa vencer o PSTC e que o Paraná Clube seja 

derrotado pelo Toledo. Assim, avançaria em oitavo lugar às quartas de final.

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

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

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

GAÚCHO

3ª RODADA
      SÁBADO (14)

18h30 Aimoré x Juventude
     DOMINGO (15)

11h Grêmio x São Luiz
16h Esportivo x Pelotas
17h B. de Pelotas x Ypiranga
17h Caxias x N. Hamburgo
19h São José x Internacional
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
GRUPO A

1º Flamengo 6 2 2 0 0 7 1 6
2º Portuguesa 3 2 1 0 1 4 2 2
3º Boavista 3 2 1 0 1 3 3 0
4º Bangu 3 2 1 0 1 2 2 0
5º Botafogo 3 2 1 0 1 2 4 -2
6º Cabofriense 0 2 0 0 2 2 8 -6

GRUPO B
1º Fluminense 6 2 2 0 0 9 1 8
2º V. Redonda 4 2 1 1 0 1 0 1
3º Madureira 3 2 1 0 1 4 5 -1
4º Vasco 2 2 0 2 0 1 1 0
5º Resende 1 2 0 1 1 1 5 -4
6º Macaé 0 2 0 0 2 0 4 -4

CARIOCA

3ª RODADA
  SÁBADO (14)

16h Resende x Macaé
18h Flamengo x Portuguesa
19h Boavista x Cabofriense

    DOMINGO (15)
16h Botafogo x Bangu
18h Vasco x Fluminense

    SEGUNDA-FEIRA (16)
16h Madureira x V. Redonda 

A temporada oficial do salo-
nismo estadual está de volta a par-
tir deste sábado (14), com o início 
da Série Ouro do Campeonato Para-
naense. E a partida de abertura da 
competição será no reformulado 
Ginásio da Neva, com Cascavel x 
Palmas, às 19h30.

Será a primeira oportunidade 
de o torcedor conhecer o elenco 
que vestirá a camisa tricolor em 
2020. Para esta temporada, são 
sete remanescentes e 11 novida-
des em relação a 2019.

Seguem no grupo de atletas o 
goleiro Thiago, os alas Claudinho, 
Pedala e Humberto, o fixo Carlão e 
os pivôs Jorginho e Roni. Já o téc-
nico Cassiano Klein segue à frente 
da comissão técnica, agora com Gil-
marzinho como auxiliar. O preparador 
físico Raphael Martins, o supervisor 
Paulo Rocha e o atendente Mangaba 
também estão de volta à Neva.

Cascavel Futsal
estreia na Neva

Já os goleiros André Deko 
(Marechal) e Henrique (São João 
do Ivaí), o fixo Biel (Marechal) e 
os alas Alexandre Pintinho (Mar-
reco), Zequinha (Marreco), Eduardo 
Jabá (Marechal), Alef (Jaguaribe 
CE), Gustavinho (São José-SP), 
Gabriel Gurgel (Carlos Barbosa 
RS), Mariano (Sercca-RS) e David 
(Siqueira Campos) atuarão pela 
primeira vez no Caldeirão com a 
camisa cascavelense.

Este ano, o Cascavel Futsal 
disputou sete jogos durante a pré-
-temporada, com vitórias sobre as 
equipes de Três Coroas, Assoeva/
Venâncio Aires e Passo Fundo, 
todas no Rio Grande do Sul; sobre 
o Marreco, em amistoso em Boa 
Vista da Aparecida; e sobre Gua-
rapuava e Prudentópolis, além de 
ter acumulado uma derrota para o 
Campo Mourão, em quadrangular 
amistoso em Prudentópolis. 

Corrida noturna
O Ecopark Oeste será inaugu-
rado neste sábado (14) com 
uma programação especial, 
na qual consta a 1ª Corrida 
Noturna do novo espaço de 
lazer e para prática esportiva 
na cidade. A prova de 4,5 km 
será a partir das 20h e está 
com as inscrições abertas. Elas 
podem ser feitas até as 17h30 
de sexta-feira (13) no Complexo 
Esportivo Ciro Nardi, mediante 
a doação de cinco quilos de 
alimentos não perecíveis, que 
serão repassados ao Provopar. 
Todos os participantes rece-
berão medalhas. Já os cinco 
primeiros colocados na classi-
ficação geral do feminino e do 
masculino receberão troféus.

R$ 20
Os ingressos para Cascavel x Pal-
mas podem ser adquiridos anteci-
padamente ao preço promocional 
de R$ 20, na rede de supermer-
cados Muffatão (Neva, West Side 
e Cancelli) e no Posto Pra Frente 
Brasil. Na bilheteira da Neva, os 
ingressos custarão R$ 30 (inteira) e 
R$ 15 (meia-entrada).

A diretoria do Stein 
Cascavel Futsal confirmou a 
participação no campeonato 
paranaense deste ano. Fun-
dada em 2011, a equipe 
disputará pela primeira vez a 
principal competição feminina 
do Estado. Neste domingo 
(15) ocorrerá o congresso 
técnico da competição e 
o presidente da equipe, 
Eliberto Stein, e o técnico 
Eliabe Figueiredo participarão 
do evento, em Curitiba. 
Atualmente o Stein Cascavel 
Futsal, que tem Rapha 
Martins como preparador 
físico e Gilmarzinho como 
auxiliar-técnico, conta com 
11 atletas no elenco, com 
destaque para a artilheira 
Laellen (foto) e a goleira 
Vaneza, campeãs mundiais de 
futsal para surdos em 2019 
com a seleção brasileira.

DIVULGAÇÃO
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ELAS TÊM
GARRA.
E O PARANÁ 
ACOMPANHA.

O Governo do Estado 
acompanha as mulheres que 
constroem o nosso Paraná. 
Por isso, criou o Banco da 
Mulher Paranaense. E, por isso, 
parabeniza todas vocês 
neste Mês das Mulheres.

AVANÇA PARANÁ.

www.parana.pr.gov.br

MULHERES PARANAENSES. 
ORGULHO DO NOSSO ESTADO.

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

1º Santos 15 9 4 3 2 9 6 3
2º Água Santa 10 9 2 4 3 6 9 -3
3º Ponte Preta 7 9 2 1 6 9 13 -4
4º Oeste 7 9 2 1 6 4 20 -16

GRUPO B
1º Santo André 19 9 6 1 2 12 8 4
2º Palmeiras 18 9 5 3 1 15 4 11
3º Novorizontino 15 9 3 6 0 9 4 5
4º Botafogo 8 9 2 2 5 7 18 -11

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

GRUPO D
1º Bragantino 14 9 4 2 3 9 7 2
2º Guarani 13 9 3 4 2 12 7 5
3º Ferroviária 10 9 2 4 3 11 9 2
4º Corinthians 10 9 2 4 3 11 9 2

PAULISTA

10ª RODADA
        SEXTA-FEIRA (13)

19h15 Oeste x Botafogo
21h30 Bragantino x Água Santa

  SÁBADO (14)
16h30 Ferroviária x Novorizontino
16h30 Inter de Limeira x Palmeiras
19h São Paulo x Santos

    DOMINGO (15)
11h Mirassol x Santo André
16h Corinthians x Ituano

        SEGUNDA-FEIRA (16)
20h Guarani x Ponte Preta

  Após uma vitória fora de 
casa na estreia da Liber tado-
res, o Flamengo conta com a 
presença da sua torcida nesta 
quarta-feira (11) para receber os 
equatorianos do Barcelona de 
Guayaquil, no Macaranã. O duelo 
válido pela 2ª rodada do Grupo 
1 está marcado para as 21h30, 
com transmissão pela Globo 
para rede aberta de televisão.

Atual campeão, o Fla, que na 
campanha de 2019 perdeu ape-
nas uma vez (para o Peñarol) 
como mandante, além de ter 
acumulado cinco vitórias, em 
seis jogos no Maraca, terá 
for te apoio das arquibanca-
das. Mais de 53 mil ingressos 
foram vendidos antecipadamente 
para o jogo desta noite.

Para o duelo em campo, o 

técnico Jorge Jesus ganhou 
duas boas notícias: os retornos 
de Rafinha e Rodrigo Caio, libe-
rados pelo departamento médico 
após terem sido ausência na vitó-
ria por 2 a 1 na Colômbia sobre 
o Junior Barranquilla. Já William 
Arão será a única baixa no time, 
por suspensão. Sua vaga deverá 
ser ocupada por Thiago Maia.

No time equatoriano, que 
estreou com derrota em casa 
para o Independente Del Valle, 
por 3 a 0, a aposta é que Fidel 
Martínez desencante. O atacante 
já balançou as redes nove vezes 
na temporada, sendo oito delas 
nas fases preliminares da Liber-
tadores. No campeonato nacio-
nal, o Barcelona de Guayaquil 
é o sétimo colocado, com cinco 
pontos em quatro jogos.

Fla de volta ao Maraca
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