
Vacinas contra a gripe
acabam e campanha será
retomada nesta quinta
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Azul e Gol suspendem 
voos a Cascavel a partir 
desta semana até maio
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Cascavel estuda decretar
estado de calamidade pública

Após fechar o comércio, adotar toque de recolher e bloquear os acessos à cidade, a 
Prefeitura de Cascavel estuda agora decretar estado de calamidade pública. A medida, 

já adotada pelos governos federal e estadual, garantem à administração municipal maior 
flexibilidade e agilidade para compras emergenciais e remanejamento orçamentário. Outra 
medida em andamento é a suspensão do pagamento de financiamentos, inclusive do BID.

Com quase mil casos,
epidemia de dengue
aumenta risco de mortes

PÁGINA

11

Bloqueio sanitário
Em meio a uma série de medidas adotadas para evitar 

o contágio do novo coronavírus, teve início ontem o 
bloqueio sanitário nas entradas de Cascavel. No primeiro 

dia de operação, foram feitas 1.500 abordagens, das quais 
19 pessoas apresentaram sintomas da doença.

l Pág. 6

l Pág. 3
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 Prefeito Leonaldo 
Paranhos, sobre a adoção 
de pulseiras para identifi-
car pessoas com suspeita 

de coronavírus e para 
quem já testou positivo. 
Paranhos diz que o obje-

tivo não é constranger, mas 
a pessoa precisa ficar em 

casa: “O objetivo é impedir 
a circulação do vírus”. 

Pequenas atitudes 
que fazem a diferença

As pequenas coisas são, talvez, as mais importantes para o 
sentido da vida. Nós somos afetados por aquilo que nos rodeia, 
pelos relacionamentos mais próximos, pela nossa rotina mais 
comum. O dia a dia é que nos influencia mais. É ali que precisa-
mos encontrar sentido e alegrias. 

As palavras de gentileza e positivas, os elogios que damos 
e recebemos, os pequenos sorrisos, a nossa vida naquilo que 
é costumeiro, nos afeta mais. A maioria das pessoas não está 
interessada nas grandes crises econômicas, se o dólar subiu, ou 
oscilações da bolsa de valores. Iremos perceber isso se aumentar o 
preço da gasolina ou da passagem, do pão e do feijão, ou qualquer 
outra coisa que nos afete mais diretamente. 

O mundo tem muitos problemas, mas o que a maioria das 
pessoas percebe são os problemas à sua volta. O que nos afeta 
mais e nos estimula ou não, são os detalhes que nos circundam. 
Nas relações humanas acontece o mesmo. Você pode ter muitos 
contatos nas redes sociais e até mesmo na vida. Mas o que vai te 
impactar são os pequenos gestos da tua família, dos teus amigos, 
das pessoas com quem convive mais e com quem trabalha. 

Um sorriso, um abraço sincero, uma manifestação de carinho e res-
peito, uma mensagem, uma flor, uma criança agradecendo, um por favor 
ou um muito obrigado, um pedido de desculpas, um eu te amo sincero, 
em qualquer data ou momento, faz diferença em nossa vida. Quem disse 
que essas coisas podem ser ditas e feitas só em alguns momentos? 
Sempre mais se percebe que depende de mim e de você mudarmos 
o padrão de comportamento. Tem jeitos de ser diferentes e muito ricos. 
As gentilezas e os pequenos gestos não estão fora da moda. A nossa 
educação, nossa cordialidade e coração demonstramos naquilo que 
fazemos, em gestos e atitudes que fazem a diferença. Podemos iniciar 
com essas experiências. Perceberemos que muita coisa muda com as 
pequenas atitudes. Pense nisso e comece a fazer a diferença.

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br 
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 “É um conflito enorme 
quando você sabe que 
tem pessoas que estão 
aguardando resultado 

de exames e continuam fazendo 
visitas ou indo 

a supermercados. 
Isso não pode!”

por Luiz Aparecido
esportes@cascavelnews.com.br Quarta-feira, 25/3/2020O Paraná Bandeirada8
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Toniolo lidera Troféu Kart Motor 
No momento atual, algumas notícias soam como um certo acalento em meio a 
tantas outras preocupantes devido à pandemia da covid-19. O gaúcho Guki Ton-
iolo, que está isolado na residência com a família em Bento Gonçalves, recebeu 
com entusiasmo a informação sobre a liderança na disputa pelo Troféu Kart Mo-
tor. Campeão da primeira etapa da Copa SPR Light de Kart, certame estadual 
catarinense que está entre os eventos de escore do Troféu Kart Motor, realizada 
no início de março, Guki Toniolo lidera a categoria Cadete com 19,8 pontos. 

Nelsinho Piquet fica na Time 
A pandemia do coronavírus segue interferindo em eventos esportivos em todo 
o mundo. Com o adiamento das duas primeiras etapas da Stock Car, inicial-
mente marcadas para o dia 29 deste mês em Goiânia (GO) e 12 de abril, no 
Velopark (RS), a equipe Full Time Sports segue atenta às medidas de prevenção 
e cuidados com seus colaboradores e no último fim de semana renovou pelo 
sétimo ano consecutivo o patrocínio com a Texaco e confirmou a permanência 
de Nelsinho Piquet, que vai para sua terceira temporada na escuderia. 

ÜPirelli
A decoração das oficinas 
estará com um item a menos 
no futuro. A Pirelli, à luz da 
atual emergência da covid-19, 
decidiu cancelar a produção e 
o lançamento do Calendário 
Pirelli de 2021. No contexto de 
outras iniciativas já empreen-
didas pela empresa, o projeto 
“The Cal” doará 100.000 
euros para a luta e a pesquisa 
contra o novo coronavírus. “A 
produção do Calendário Pirelli 
foi interrompida antes, em 
1967 e, em seguida, de 1975 
a 1983. A emergência sem 
precedentes da covid-19 nos 
forçou a fazê-la novamente. 
Voltaremos ao projeto quando 
for a hora certa, juntamente 
com as pessoas que hoje esta-
vam trabalhando conosco”, 
disse o vice-presidente execu-
tivo e CEO da Pirelli, Marco 
Tronchetti Provera. 

ÜWilsinho
O ex-piloto Wilsinho Fittipaldi 
recebeu alta e se recupera em 
casa, na capital paulista. Ele 
passou por uma cirurgia re-
centemente para corrigir uma 
hemorragia cerebral, causada 
por uma pancada sofrida em 
um acidente doméstico. 

ÜMcLaren
Os funcionários da McLaren 
que foram diagnosticados 
com coronavírus na Austrália, 
no início do mês, quando 
trabalharam para a GP de 
abertura da temporada de 
Fórmula 1 (prova foi cance-
lada), receberam alta e estão 
deixando Melbourne, voltando 
para a Inglaterra. 

Paraná irá refazer o calendário

Campeonatos previstos para a temporada 
2020 no Paraná

Kart
Campeonato Paranaense de Kart - Curitiba
Campeonato Paranaense de Kart Light - Londrina
Open da Copa Brasil de Kart - Londrina
Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel
Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu
Campeonato Metropolitano de Kart de Rio Negro
Copa Super Paraná de Kart - Curitiba
Copa Paraná de Kart - Cascavel
Campeonato Pato-branquense de Kart
Provas festivas 

RALI
Campeonato Paranaense de Rali

VELOCIDADE NA TERRA
Campeonato Metropolitano de São José dos Pinhais
Campeonato Paranaense

VELOCIDADE NO ASFALTO
Campeonato Paranaense - Curitiba - Londrina - Cascavel
Campeonato de Metropolitano de Curitiba
Copa de Cascavel - Três etapas
Campeonato Metropolitano de Londrina

ARRANCADA
Campeonato Paranaense de Arrancada na Terra
Copa Paraná de Arrancada na Terra
Provas festivas na Terra em São Mateus do Sul e Ponta Grossa
Campeonato Paranaense de Arrancada de 201 Metros

PROVAS LONGAS
Cascavel de Ouro
500 Milhas de Londrina

Com a  para l i sação 
de todas as competições 
automobilísticas em fun-
ção da pandemia do coro-
navírus ,  a  Federação 
Paranaense de Automobi-
lismo (FPrA) irá refazer 
o calendário de todas as 
categorias do automobi-
lismo paranaense. Todos 
os campeonatos previstos 
serão mantidos. 

Rubens Gatti, presi-
dente da FPrA, explica 
que o ajuste de datas para 
um novo calendário será 
feito tão logo seja definido 
o calendário das categorias 
nacionais. “Vamos esperar 
a definição das categorias 
nacionais e estudarmos 

as datas restantes. Mui-
tos paranaenses partici-
pam das categorias nacio-
nais e também sediamos 
muitas provas nacionais. 
Em alguns casos, podere-
mos ter programação con-
junta”, frisa Gatti.

Gatti também adianta 
que a diretoria da FPrA 
tomou a decisão de que 
todos os campeonatos pre-
vistos para a temporada 
2020 serão realizados. Em 
alguns casos, o número de 
etapas poderá diminuir. 
“Vamos dialogar com clu-
bes, pilotos, promotores e 
chegaremos ao ponto que 
será melhor para todos”, 
enfatiza Rubens Gatti. 

Rubens Gatti diz que todos campeonatos previstos para a 
temporada 2020 serão mantidos

VANDERLEY SOARES
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n Reportagem: Fábio Donegá

 O enfrentamento à pandemia 
mundial do novo coronavírus, que 
já fez a cidade de Cascavel largar 
na frente em relação à maioria dos 
municípios paranaenses nas ações de 
combate à disseminação da covid-19, 
deve levar agora a prefeitura a adotar 
medidas ainda mais drásticas, porém 
legais: a suspensão do pagamento 
de financiamentos e a decretação de 
estado de calamidade pública.

Na última sexta (20), o Senado 
aprovou o pedido de reconhe-
cimento de calamidade pública 
enviado pelo governo federal. Dois 
dias depois, o prefeito Leonaldo 
Paranhos anunciou: “Amanhã pedi-
rei a suspensão do pagamento da 
3ª parcela do financiamento do 
BID. Mais de 1 milhão de dólares, 
aproximadamente 5,3 milhões de 
reais. Precisamos criar um suporte 
financeiro para o enfrentamento do 
combate à pandemia do coronaví-
rus e outras demandas necessá-
rias neste momento”, postou em 

Cascavel quer suspender pagamento
ao BID e decretar calamidade pública

seu perfil do Instagram.
O pedido foi repassado ao pro-

curador-geral Luciano Braga Côr-
tes, que analisa a questão jurídica. 
“A suspensão de pagamentos de 
financiamentos é uma possibili-
dade aberta pelo governo federal 
para que se destine a verba para o 
combate ao coronavírus”, explica. 

O levantamento jurídico tam-
bém dirá se o valor da parcela que 
vence no dia 15 de abril poderá 
ser jogado como última parcela do 
financiamento ou diluído entre as 
parcelas restantes.

DECRETO
Outra possibilidade aberta pelo 

governo federal - e que é trabalhada 
pelo Município - é a decretação de 
calamidade pública. “Existe essa 
opção para maior união de esfor-
ços para direcionamento de verbas 
ao combate ao coronavírus. Preten-
demos enviar um decreto legisla-
tivo à Assembleia Legislativa para 
isso, como exige a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal”, continuou Braga 
Côr tes. Essa opção garante ao 
Município o remanejamento mais 
livre e ágil do orçamento interno.

Investimentos de R$ 9,8 milhões
O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, anunciou ontem inves-
timentos de R$ 9,8 milhões nas áreas de saúde e assistência social. 
Desse valor, R$ 4,36 milhões serão usados para a aquisição de 
leitos hospitalares, respiradores e outros equipamentos. Segundo 
o prefeito, são ações que fazem parte do planejamento imediato, 
de curto, médio e longo prazos, que se fizeram necessárias após a 
pandemia de covid-19.
Outros R$ 2,5 milhões serão investidos na locação de equipamentos 
hospitalares como cama, desfibriladores, raios-x e outros materiais. 
“Tudo isso nós vamos levar para o nosso hospital de retaguarda”, res-
salta o prefeito. Além disso, R$ 439 mil serão usados para aquisição de 
equipamentos e materiais que serão destinados às unidades de saúde 
do Município. Em outra autorização, também para aquisição de mate-
riais hospitalares, serão investidos R$ 1,89 milhão. “Além dos insumos 
que nós usamos em nossas unidades, nós estamos comprando equi-
pamentos, todos aqueles equipamentos necessários para os leitos de 
retaguarda e de UTI”, destaca o prefeito. O prefeito liberou a compra 
de cestas básicas no valor de R$ 423 mil que serão usadas para 
ampliar, temporariamente, o programa assistencial. 

Áreas prioritárias
Enquanto a Procuradoria Geral estuda a melhor forma de respaldar o manuseio 

do orçamento, a Secretaria de Finanças de Cascavel diz ser “impossível, temerária 
e irresponsável” qualquer antecipação quanto à interrupção de obras em anda-
mento ou deixar de implementar alguma ação  e investimentos. “O momento 
pede cautela e bom senso. Estamos acompanhando tudo o que acontece no 
Brasil e no mundo, e as atitudes são tomadas dia a dia. Com o dinheiro que 

poderá vir da suspensão de pagamento de financiamentos, por exemplo, poderão 
ser comprados mais kits de teste rápido para o novo coronavírus, equipados mais 

leitos em hospitais com respiradores e camas ou ainda montadas estruturas no 
estádio ou contratar para uso público a rede hoteleira particular, que são ações 

que estão sendo tomadas mundo afora”, explica o secretário Renato Segalla. 

SECOM
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Com a assinatura de Pacheco, 
deputados estaduais pedem isenção do
 pedágio para caminhoneiros no Paraná

Com as assinaturas de 45 deputa-
dos estaduais, incluindo a do deputado 
Marcio Pacheco (PDT), a direção da 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) 
encaminhou ontem (24) um ofício para 
o governador do Paraná, Carlos Massa 
Ratinho Junior, solicitando a intervenção 
perante as concessionárias de pedágio a 
fim de isentar o pagamento da tarifa para 
os veículos de transporte de cargas no 
Estado do Paraná. 

“Estamos vivendo um período de 
grave crise por conta da pandemia do 
coronavírus, que está afetando todo o 
Paraná, o Brasil e todo o mundo. A isen-
ção da tarifa é uma forma de garantir o 
abastecimento de produtos de primeira 
necessidade para a população e também 
para diminuir os prejuízos para a econo-
mia paranaense”, explica Pacheco. 

A iniciativa rapidamente contou com 
o apoio maciço dos deputados estaduais na 
Assembleia Legislativa. Pelo ofício enviado ao 
governador nessa terça-feira (24), os parlamen-
tares evocam vários decretos para embasar o 
pedido de isenção do pedágio para os veícu-
los de transporte de cargas.

Dentre eles, o Decreto Estadual nº 4.298/ 
2020, que declara emergência em todo o território 
paranaense para fins de prevenção e enfrentamento 
da covid-19, caudada pelo novo coronavírus. De 
acordo com os deputados, a intervenção do Estado 
irá assegurar o abastecimento nos 399 municípios 
do Estado de gêneros alimentícios, de higiene, 
medicamentos e de outras mercadorias para ame-
nizar o impacto negativo na economia do Paraná.

De acordo com Pacheco, esse momento de 
crise sanitária requer a união de forças para 
combater o coronavírus. “A crise afeta todo o 
mundo, o empresário e o empregado. Por isso, 
precisamos buscar ações que diminuam os 
impactos para todos”. 

Pacheco também aproveita a oportunidade 
para reforçar o apelo para as pessoas que estão 
trabalhando em casa: “É importante seguir as 
orientações sanitárias dos profissionais de saúde 
para evitar o contágio do coronavírus, em especial 
quem integra os grupos de riscos, como os nossos 
idosos e as pessoas com doenças crônicas”.

Medida é uma forma de 
manter o abastecimento 

de produtos nos 
399 municípios 

municípios do Estado
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Delivery ganha 
mais duas horas
Após o primeiro dia do toque de 
recolher, o prefeito Leonaldo Para-
nhos recuou e abriu uma exceção 
para os casos de delivery na cidade, 
permitindo a circulação de entrega-
dores até as 22h. Outra exceção foi 
estender o horário de funcionamen-
to dos postos de combustíveis até as 
19h, e permitir a abertura 24 horas 
dos postos nas rodovias. 

 Há uma semana o cenário de 
Cascavel mudou. Lojas fechadas, 
ruas e praças vazias. Os ônibus do 
transporte coletivo não circulam 
mais. Nos terminais de transbor-
do, sempre cheios e barulhentos, 
agora impera o silêncio absoluto. 

A cidade se transformou ante à 
ameaça mundial do novo coronaví-
rus, que causa a doença chama-
da covid-19, que afeta o sistema 
respiratório e já matou mais de 17 
mil pessoas no mundo nos últimos 
três meses e colocou 2,3 bilhões 
de pessoas em confinamento.

Do medo à preocupação, os 
cascavelenses acompanham aten-
tamente as medidas adotadas 
para conter o avanço da doença. 

As últimas medidas, que entra-
ram em vigor esta semana, foram 
o toque de recolher, que impede as 
pessoas de circularem pela cidade 
das 20h até as 6h, e o bloqueio 
das entradas da cidade, visando 
monitorar quem entra e se apre-
senta algum sintoma da doença.

Quem chega a Cascavel tem a 
temperatura do corpo verificada e 
um cadastro é preenchido numa pla-
nilha. Assintomáticos são liberados; 
visitantes com sintomas já recebem 

Covid-19: Cascavel se  fecha

uma pulseira amarela identificando 
o isolamento compulsório; têm uma 
ficha preenchida e é orientado para 
retornar e obedecer o que seu muni-
cípio de origem recomenda. Visitan-
tes sem sintomas que permanece-
rem um dia recebem um adesivo no 
veículo de autorização temporária e 
é preenchida planilha com dados de 
identificação e orientado o retorno.

No primeiro dia de operação, 
foram registradas 1.500 aborda-
gens de assintomáticas e outras 
19 com sintomas.

  Influenza: vacinação 
será retomada na quinta
A primeira remessa de 16 mil doses de vacina 
contra a gripe (Influenza), enviada pelo Minis-

tério da Saúde, foram aplicadas em apenas dois 
dias nos pontos de vacinação de Cascavel.

A alta demanda fez com que as doses acabas-
sem rapidamente. Por conta disso, não haverá 
vacinação nesta quarta-feira (25) em Cascavel.

De acordo com Cristina Carnaval, coordenadora 
do Programa Municipal de Imunização, uma 

nova remessa de 9,4 mil doses chega hoje e a 
campanha será retomada na quinta-feira (26). 

Os pontos de vacinação a serem retomados 
serão definidos e informados na tarde desta 

quarta-feira. O público-alvo desta etapa da cam-
panha são idosos e profissionais da saúde. 

 ABORDAGENS são feitas nas principais 
entradas de Cascavel; cargas são liberadas
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Pacientes com suspeitas serão 
monitorados com pulseiras

A Prefeitura de Cascavel adotou uma medida diferenciada para coibir a 
circulação de pessoas com suspeitas do novo coronavírus na cidade. Pacientes 
que aguardam resultados de exames e que estão sendo monitoradas pela Se-

sau (Secretaria Municipal de Saúde) serão identificados com uma pulseira ama-
rela, que traz a inscrição “isolamento compulsório. Observação temporária”.

A pulseira, que será colocada no paciente por agentes da Secretaria de Saú-
de, não poderá ser violada e só será retirada quando a suspeita da doença for 

descartada. “Nós recebemos muitas denúncias de que, mesmo sob observação e 
aguardando resultado de exames, alguns pacientes estão circulando na cidade. O 

objetivo é impedir a circulação do vírus”, diz o prefeito Leonaldo Paranhos.
já os pacientes com a confirmação da doença usarão uma pulseira vermelha 

com inscrição “POSITIVO para SARS-COV-2. Isolamento compulsório”.
Paranhos destaca que toda a mobilização feita na cidade é justamente para 

conter o vírus e que as pessoas precisam entender isso: “É um conflito enorme 
quando você sabe que tem pessoas que estão aguardando resultado de exa-
mes e continuam fazendo visitas ou indo a supermercados. Isso não pode!”

O prefeito reforça que o objetivo da pulseira não é constranger ninguém, 
mas incentivar que a pessoa com suspeita de covid-19 cumpra a medida de 

isolamento domiciliar. Em Cascavel, até ontem, haviam sido confirmados dois 
casos de coronavírus. 

SECOM

Medidas 
anticoronavírus
No dia 30 de janeiro, a OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde) decretou 
emergência de saúde pública interna-
cional, reconhecendo que o covid-19 
havia ultrapassado as fronteiras da 
China. Em 11 de março, ela decretou 
pandemia mundial da covid-19.
Em Cascavel, foram baixados os Decre-
tos 15.336 e 15.337, que fecharam tudo 
e pararam a cidade. Aliás, desde o início 
da operação de fiscalização no comér-
cio, da sexta (20) até terça-feira (24), 
mais de 120 denúncias foram registra-
das, nas quais os fiscais encontraram 70 
estabelecimentos em desacordo com o 
decreto e foram fechados. 

FÁBIO DONEGÁ

VIATURAS percorrem a cidade para alertar sobre 
o toque de recolher
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CONFIRA AS MEDIDAS 
ANTICORONAVÍRUS ADOTADAS E EM 

VIGOR NO MUNICÍPIO ATÉ AGORA:
l Toque de recolher das 20h às 6h
l Comércio fechado até 5 de abril*
l Áreas de lazer fechadas até 5 de abril
l Rodoviária fechada até 5 de abril
l Barreiras sanitárias nas entradas da cidade
l Transporte público parado até 5 de abril
l Identificação de infectados/suspeitos 
    com pulseira
l Suspensão de eventos públicos
l Proibido funcionamento de clubes,   
 academias, salões de beleza, jogos 
 e competições esportivas, feiras livres, 
 igrejas, festas de qualquer natureza como 
 formaturas, casamentos, aniversários e  
 outros tipos de confraternização.
l Clínicas, farmácias, laboratórios, 
 supermercados, panificadoras, venda de 
 alimentos para pets, lojas de conveniência 
 e postos de combustíveis podem abrir, 
 com ressalvas; restaurantes e food truck 
 apenas para delivery. 
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Delivery ganha 
mais duas horas
Após o primeiro dia do toque de 
recolher, o prefeito Leonaldo Para-
nhos recuou e abriu uma exceção 
para os casos de delivery na cidade, 
permitindo a circulação de entrega-
dores até as 22h. Outra exceção foi 
estender o horário de funcionamen-
to dos postos de combustíveis até as 
19h, e permitir a abertura 24 horas 
dos postos nas rodovias. 

 Há uma semana o cenário de 
Cascavel mudou. Lojas fechadas, 
ruas e praças vazias. Os ônibus do 
transporte coletivo não circulam 
mais. Nos terminais de transbor-
do, sempre cheios e barulhentos, 
agora impera o silêncio absoluto. 

A cidade se transformou ante à 
ameaça mundial do novo coronaví-
rus, que causa a doença chama-
da covid-19, que afeta o sistema 
respiratório e já matou mais de 17 
mil pessoas no mundo nos últimos 
três meses e colocou 2,3 bilhões 
de pessoas em confinamento.

Do medo à preocupação, os 
cascavelenses acompanham aten-
tamente as medidas adotadas 
para conter o avanço da doença. 

As últimas medidas, que entra-
ram em vigor esta semana, foram 
o toque de recolher, que impede as 
pessoas de circularem pela cidade 
das 20h até as 6h, e o bloqueio 
das entradas da cidade, visando 
monitorar quem entra e se apre-
senta algum sintoma da doença.

Quem chega a Cascavel tem a 
temperatura do corpo verificada e 
um cadastro é preenchido numa pla-
nilha. Assintomáticos são liberados; 
visitantes com sintomas já recebem 

Covid-19: Cascavel se  fecha

uma pulseira amarela identificando 
o isolamento compulsório; têm uma 
ficha preenchida e é orientado para 
retornar e obedecer o que seu muni-
cípio de origem recomenda. Visitan-
tes sem sintomas que permanece-
rem um dia recebem um adesivo no 
veículo de autorização temporária e 
é preenchida planilha com dados de 
identificação e orientado o retorno.

No primeiro dia de operação, 
foram registradas 1.500 aborda-
gens de assintomáticas e outras 
19 com sintomas.

  Influenza: vacinação 
será retomada na quinta
A primeira remessa de 16 mil doses de vacina 
contra a gripe (Influenza), enviada pelo Minis-

tério da Saúde, foram aplicadas em apenas dois 
dias nos pontos de vacinação de Cascavel.

A alta demanda fez com que as doses acabas-
sem rapidamente. Por conta disso, não haverá 
vacinação nesta quarta-feira (25) em Cascavel.

De acordo com Cristina Carnaval, coordenadora 
do Programa Municipal de Imunização, uma 

nova remessa de 9,4 mil doses chega hoje e a 
campanha será retomada na quinta-feira (26). 

Os pontos de vacinação a serem retomados 
serão definidos e informados na tarde desta 

quarta-feira. O público-alvo desta etapa da cam-
panha são idosos e profissionais da saúde. 

 ABORDAGENS são feitas nas principais 
entradas de Cascavel; cargas são liberadas
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Pacientes com suspeitas serão 
monitorados com pulseiras

A Prefeitura de Cascavel adotou uma medida diferenciada para coibir a 
circulação de pessoas com suspeitas do novo coronavírus na cidade. Pacientes 
que aguardam resultados de exames e que estão sendo monitoradas pela Se-

sau (Secretaria Municipal de Saúde) serão identificados com uma pulseira ama-
rela, que traz a inscrição “isolamento compulsório. Observação temporária”.

A pulseira, que será colocada no paciente por agentes da Secretaria de Saú-
de, não poderá ser violada e só será retirada quando a suspeita da doença for 

descartada. “Nós recebemos muitas denúncias de que, mesmo sob observação e 
aguardando resultado de exames, alguns pacientes estão circulando na cidade. O 

objetivo é impedir a circulação do vírus”, diz o prefeito Leonaldo Paranhos.
já os pacientes com a confirmação da doença usarão uma pulseira vermelha 

com inscrição “POSITIVO para SARS-COV-2. Isolamento compulsório”.
Paranhos destaca que toda a mobilização feita na cidade é justamente para 

conter o vírus e que as pessoas precisam entender isso: “É um conflito enorme 
quando você sabe que tem pessoas que estão aguardando resultado de exa-
mes e continuam fazendo visitas ou indo a supermercados. Isso não pode!”

O prefeito reforça que o objetivo da pulseira não é constranger ninguém, 
mas incentivar que a pessoa com suspeita de covid-19 cumpra a medida de 

isolamento domiciliar. Em Cascavel, até ontem, haviam sido confirmados dois 
casos de coronavírus. 
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emergência de saúde pública interna-
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havia ultrapassado as fronteiras da 
China. Em 11 de março, ela decretou 
pandemia mundial da covid-19.
Em Cascavel, foram baixados os Decre-
tos 15.336 e 15.337, que fecharam tudo 
e pararam a cidade. Aliás, desde o início 
da operação de fiscalização no comér-
cio, da sexta (20) até terça-feira (24), 
mais de 120 denúncias foram registra-
das, nas quais os fiscais encontraram 70 
estabelecimentos em desacordo com o 
decreto e foram fechados. 
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GOL e Azul cancelam voos 
no Aeroporto de Cascavel

As duas companhias aéreas que 
operam no Aeroporto Municipal de 
Cascavel comunicaram ontem (24) 
o cancelamento temporário de voos 
devido à pandemia da Covid-19. 
Conforme o comunicado da GOL, 
no período de 28 de março a 3 de 
maio a companhia aérea fará opera-
ção somente entre capitais. A Azul 
Linhas Aéreas informou que não 
atuará em Cascavel do dia 26 de 
março até 30 de abril.

Com o anúncio, os últimos voos 
serão realizados no dia 26 de março 
(Azul) e no dia 28 de março (GOL). 
Até lá, a equipe do aeroporto segue 
o protocolo da Vigilância Sanitária 
e da Anvisa inclusive para os agen-
tes que atuam em aeroportos - que 
devem usar equipamentos de pro-
teção -, e quanto aos critérios de 
higienização para aeronaves e tripu-
lantes, visando ao controle de pro-
pagação do novo coronavírus. 

O trabalho é feito conforme o 
desembarque. Na manhã de ontem 
(24) voos foram cancelados.

Fiscais da Vigilância Sanitária 
estão desde domingo (22) fazendo a 
triagem dos passageiros que desem-
barcam em Cascavel e orientando 
à quarentena, conforme a cidade 
de origem e possíveis sintomas da 
doença.

A administração aeroportuária 
informa que Cascavel está seguindo 
as recomendações da Anac (Agência 
Nacional de Aviação Civil). Mesmo 
com o cancelamento de voos regula-
res, o espaço aéreo continua aberto 
para a aviação geral.

Conforme nota da Anac, “segundo 
a Constituição Federal, aeroportos são 
bens públicos da União Federal e aten-
dem aos interesses da Nação, além 
das localidades imediatamente ser-
vidas. Visando ao interesse público, 
cabe à União determinar o fecha-
mento de aeroportos e de fronteiras”.



11LOCALCASCAVEL, 25 DE MARÇO DE 2020

 Apesar da falta de chuvas 
constantes, a transmissão de 
dengue continua crescendo em 
ritmo assustador em boa parte do 
Paraná. Em Cascavel, o número 
de pessoas com a doença chegou 
a 987 casos, conforme boletim 
divulgado na segunda-feira (23), 
fazendo com que a cidade entre em 
estado de epidemia. Isso significa 
que Cascavel passa a ter maior 
risco de casos graves e até óbitos.

Os dados são do Boletim Epi-
demiológico da Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde) referentes 

Com quase mil casos, Cascavel 
está com epidemia de dengue

ao período de julho de 2019 até 
a segunda (23). Até semana pas-
sada, eram 776 casos, crescimento 
de 27%. Além disso, outros 1.733 
casos estão em análise por serem 
considerados suspeitos e 903 foram 
descartados. O Município conta com 
alto índice de infestação de 5,2% 
do LirAa (Levantamento de índice 
Rápido Amostral por Aedes aegypti), 
a situação é muito preocupante.

AÇÕES CONTRA O MOSQUITO
Segundo a diretora de Vigilância em 

Saúde, Beatriz Tambosi, o momento 
é de combate ao coronavírus, mas é 
preciso também intensificar as ações 
contra o mosquito Aedes aegypti. 

Sintomas? Como 
proceder
Em virtude das medidas adotadas 
para conter o novo coronavírus, o 
sistema de saúde pública está total-
mente alterado. Por conta disso, 
quem tiver sintomas de dengue 
precisa prestar atenção sobre como 
proceder: “Nesse momento, como 
todas as atividades estão suspensas 
na unidade de saúde, o caso sus-
peito de dengue precisa entrar em 
contato com o Call Center pelo tele-
fone 3096-9191, relatar os sintomas, 
e o paciente será direcionado para 
uma unidade de referência, de acordo 
com a área de abrangência. Os casos 
que estiverem apresentando os sinais 
de alarme podem entrar em contato 
com o Samu 192, pois são casos de 
urgência”, explica Beatriz Tambosi. 

Agentes 
suspendem visitas
O cenário da dengue em Cascavel 
pode ser ainda mais grave, visto que 
os agentes de Endemias encerraram 
as atividades em campo, por conta 
da resistência de moradores em abri-
rem suas casas em função do cenário 
de coronavírus. Os servidores che-
garam a ser agredidos verbalmente 
e até ameaçados por munícipes. A 
equipe só está atendendo denúncias 
e casos de bloqueio.
A dengue é grave e mata. Em Casca-
vel a Secretaria de Saúde investiga 
o óbito de um paciente de 81 anos, 
cuja causa da morte pode ter sido 
a dengue. O exame ainda está em 
análise no Lacen (Laboratório Cen-
tral do Estado do Paraná).

O combate depende de cada cidadão
Somente uma mobilização da própria comunidade é o que fará a diferença 

nessa guerra contra o mosquito. O recado todos já sabem: não deixe acumular 
água parada, até mesmo água suja. “São casos preocupantes. Como já temos 
um óbito em investigação, podemos ter mais óbitos, e a gente não quer isso. 
Aproveite esse momento e cuide do seu quintal e vamos combater o Aedes 

aegypti”, recomenda a diretora Beatriz Tambosi.
Verifique edícula, tonéis com captação de água da chuva, aquários sem bomba 
de oxigenação, pratos de vasos de plantas, bandejas das geladeiras, bebedouro 
de animais, tanque de roupas que ficam com água empossada no fundo, coletor 

de água da saída do ar-condicionado, lixeiro sem tampa e sem furo embaixo, 
piscinas de plástico, cisternas, caixas de gorduras e plantas aquáticas, pequenos 

objetos nos quintais; como tampas de garrafas, copos plásticos e brinquedos 
infantis. Até mesmo gotículas de água numa tampinha de plástico já são sufi-

cientes para se transformar no criadouro do mosquito.

SINTOMAS DE DENGUE CLÁSSICA
Ü Febre alta com início súbito 
(entre 39º a 40ºC)
Ü Forte dor de cabeça
Ü Dor atrás dos olhos, que piora 
com o movimento dos mesmos 
Ü Manchas e erupções na pele, pelo 
corpo todo, normalmente com coceiras
Ü Extremo cansaço
Ü Moleza e dor no corpo
Ü Muitas dores nos ossos e articulações
Ü Náuseas e vômitos 
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 O Grupo de Promotores Contra 
Violação da Quarentena, criado para 
fazer a apuração de denúncias de 
violações de isolamento/quarentena 
durante a pandemia de coronavírus, 
pediu na tarde de ontem à Justiça 
uma medida cautelar à Justiça para 
multar em caso de nova violação de 
isolamento de um paciente orientado 
a ficar em casa mas não cumpriu. 
Não foi divulgada a identidade da 
pessoa, pois o processo está em 
segredo de Justiça.

Em Cascavel, o grupo é formado 
pelos promotores Ângelo Ferreira 
(da Saúde) e os criminais Alex 
Fadel, Guilherme Carneiro e Gui-
lherme Schemin.

A cautelar pede o cumprimento 
do isolamento de todos os morado-
res da residência desse paciente 
pelo período determinado pela 
autoridade sanitária. O pedido 
aguarda resposta do juiz.

Os promotores pedem que, 
caso ocorra novamente a violação 
do isolamento, além do pagamento 

Latrocínio: 
nenhum suspeito 
foi identificado 

A Polícia Civil de Cascavel con-
tinua investigando o latrocínio de 
Luiz Maurício Mion, 53 anos, mas 
até o momento nenhum suspeito 
foi identificado. O crime foi regis-
trado na noite do último domingo 
(22) na Rua Antonio Alves Massa-
neiro, Centro de Cascavel. Mion é 
filho do ex-prefeito Otacílio Mion.

De acordo com a polícia, os 
ladrões teriam entrado na casa 
escalando o muro e entrado por uma 
janela aberta. O empresário teria 
regido ao assalto e foi atingido por 
tiros. Ele morreu na hora. Um ado-
lescente de 14 anos, que estava 
no local, também foi baleado e 
está internado no HU (Hospital 
Universitário) de Cascavel. A fuga 
de um criminoso foi registrada por 
câmera de segurança.

MP pede cautelar por 
violação de quarentena

de multa, a autoridade sanitária ou 
policial pode, sem medida judicial, 
determinar a prisão do paciente, 
q ue em casos semelhantes está 
sendo convertida em prisão domi-
ciliar com monitoramento por tor-
nozeleira eletrônica. 

Independente dessa cautelar, 
está sendo analisada também a res-
ponsabilidade criminal dessa pessoa 
pela violação do isolamento. 

DENÚNCIA
Esta semana a prefeitura encami-

nhou ao Ministério Público denúncia 
de que a primeira paciente que tes-
tou positivo para covid-19 em Casca-
vel não manteve o isolamento, levou 
os filhos para a escola e frequentou 
outros lugares públicos. O caso veio 
à tona por populares e pela própria 

escola, que precisou emitir alerta 
aos estudantes que tiveram contato 
com os filhos da paciente para faze-
rem o monitoramento. 
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AS AVENTURAS DE POLIANA 
Lorena e Raquel ficam com ciú-
mes da mãe por seu encontro 
com Pendleton. Zóio invade o 
Sarau do CLP. Eric se recupera 
da lesão e é escalado nova-
mente para dançar com Kes-
sya, que fica responsável pela 
escolha da dupla. No colégio, 
Zóio se passa por outra pessoa 
fler ta com Mirela. Gabriela e 
Luca se desentendem durante 
sua apresentação no Sarau. 
João e Bento dedicam sua 
apresentação musical a Ruth, 
que fica emocionada. Filipa fica 
chateada com o pai por ele não 
ter comparecido para assistir 
sua apresentação no colégio. 
Raquel diz a Guilherme que irá 
sentir sua falta durante a via-
gem, e o casal se beija.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Taísa se al ia a Tomas para 
prejudicar Frederico. A mulher 
diz que não é má, apenas não 
gosta de ser usada. Pedro e 
Helena começam a namorar. 
Otáv io  encont ra  os do is  e 
deseja alegria ao casal. Omar 
vai até o centro do Vilarejo, 
toca berrante durante à noite, 
mas foge quando todos apare-
cem, deixando parecer que foi 
Sabrina quem aprontou.
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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.
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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.
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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
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MALHAÇÃO 
Vânia e César se aproximam. 
Filipe tem uma alucinação com 
Rita, que afirma ao rapaz que 
é melhor não aparecer mais. 
Max decide mudar seu compor-
tamento e aceita ser sócio de 
Guga e Serginho. Marco conta 
a Carla sua parceria com Rui, 
e a empresária desconfia que o 
marido esteja escondendo algo.

ÉRAMOS SEIS 
Resumos dos últimos capítulos 
não divulgados pela emissora. 

FINA ESTAMPA 
Daniel sugere que Antenor fale 
com Griselda sobre seu jeito. 
Antenor se desculpa com Gri-
selda. Amália fica ner vosa com 
o beijo de Rafael. Juan, Tereza 
Cristina e Crô chegam ao local 
do desfile. Antenor pede para 
Griselda se vestir com mais 
feminilidade e arrumar um novo 
emprego. Guaracy tenta con-
solar Griselda. Paulo e Esther 
são ovacionados na passarela 
após o desfile. Tereza Cristina 
repreende Renê Júnior. Baltazar 
se enfurece ao ver Solange na 
televisão e Celeste tenta defen-
der a filha. Antenor pensa em 
encontrar uma pessoa para fin-
gir ser sua mãe.

AMOR SEM IGUAL 
Leandro finge não saber do que 
Oxente está falando. Oxente 
espuma de raiva, mas se segura 
para não par tir para agressão 
física. Fernanda entra na sala e 
diz acreditar em Maria Antônia. 
Oxente diz que vai denunciá-lo 
na delegacia. Ansioso e ner-
voso, Xavier ajuda Bernardo, que 
está tranquilo. Xavier diz que a 
cirurgia está demorando demais. 
Enfurecido, Pedro Antônio vai até 
a agência onde está Leandro e 
o ameaça pagar por tudo que 
fez com sua irmã. Leandro diz a 
Pedro Antônio que não sabia que 
sua irmã era garota de programa. 

O RICO E LÁZARO 
Sammu-Ramat não encontra 
Darice. A serva se propõe a aju-
dar Nitócris a se livrar da rainha. 
Namnu se preocupa com a ausên-
cia de Rabe-Sáris. Elga discute 
com Fassur. Nitócris, Nabonido e 
Darice vão até a sala do trono e 
pedem apara falar com o rei. Asher 
conta para Daniel que Nitócris fará 
algo contra Sammu-Ramat. Darice 
afirma que Nebuzaradã foi traído 
pela rainha. Nitócris e a serva reve-
lam a verdade sobre o passado 
de Sammu-Ramat. O rei descobre 
que Kassaia foi assassinada por 
Sammu-Ramat. 

Renatinha descobre 
que Kyra está viva
Em “Salve-se quem puder”, Bia entra para 
a equipe de Isaac, e Dionice não gosta. Os 
filhos de Alan zombam da atuação de Petra 
na novela. Helena incentiva Micaela a viver 
a paixão que sente por Bruno. Gabi decide 
ajudar Juan e Mário com a viagem deles 
para o Brasil. Renatinha descobre que Kyra 
está viva.
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Você estará mais à vontade na empresa e é hora 
de cuidar corretamente do seu relacionamento. 
Você precisa cuidar de si mesmo e compensar o 
período de negligência. Cuide da sua dieta para 
fazer alguns ajustes.

Sua aura de mistério é mais forte do que você 
pensa e sua necessidade de paz pode ser aliviada 
de outras formas. Mas você está em forma. As 
coisas vão melhorar se você tentar equilibrar o 
que come em longo prazo.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros 
serão agradáveis e reforçarão sua confiança. 
Você precisa encontrar um equilíbrio entre a 
reflexão e a ação, entre a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o seu corpo.

Você não é mais reconhecível. Você está confun-
dindo aqueles ao seu redor com seu comporta-
mento mais focado. Você estará mais aberto aos 
outros do que o normal e isso vai levá-lo à fadiga 
emocional. Tente encontrar algum tempo sozinho 
para se centrar em si mesmo.

Você será o centro das atenções e não terá difi-
culdade em convencer os outros a trabalhar com 
você. Evite discussões acaloradas, que gastam 
sua energia. Você vai ganhar, não tenha medo.

Se você estiver disponível para todo mundo que 
precisa de você, você precisa definir os limites. 
Perturbações menores existem para lembrá-lo 
de que você pode melhorar seu bem-estar e não 
descuidar da saúde.

O telefone nunca para de tocar e os contatos 
estão indo bem. Não hesite em negociar e con-
siderar os detalhes. Você vai ter que abrir mão 
de suas ideias fixas se quiser recuperar o seu 
dinamismo e refrescar as ideias. O ar fresco é 
essencial.
O seu radar emocional é muito forte, tornando-o 
mais seletivo do que o habitual. Não se afaste. 
Há muita coisa acontecendo ao seu redor e você 
só tem um desejo: ficar sozinho, o que você real-
mente precisa.

Atividades de grupo e trabalho em equipe vão ser 
bons para seu ego hoje. Você está esgotando as 
pessoas que o rodeiam! Poupe os seus nervos e 
os dos outros também!

A tristeza vai passar se você deixar. Aqueles em 
torno de você estarão em melhor posição para aju-
dá-lo! Seus níveis de concentração estarão baixos. 
Você precisa desacelerar, você está gastando suas 
reservas de energia. Dê-se um pouco de descanso. 

Você vai fazer contatos interessantes que abrirão 
portas para você. Há previsão de amizades positi-
vas florescentes no futuro. Em compensação, seu 
cérebro efervescente está exigindo momentos de 
relaxamento. 

Sua intuição o está guiando na direção certa. Há 
festas em um futuro próximo, não recuse! Você pre-
cisa de uma mudança de ares e recarregar as suas 
baterias em contato com a natureza. Obtenha algum 
tempo para si mesmo, você está muito nervoso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Pela primeira vez na história,
Jogos Olímpicos são adiados

 Embora já fosse esperado, o 
adiamento dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020 mexe com o mundo 
esportivo. A Olimpíada foi realizada 
pela primeira vez em 1896, na Gré-
cia, e esta será apenas a quarta vez 
que a competição não acontecerá na 
data prevista, mas é a primeira vez 
que são adiados em toda a história. 
Nas outras três vezes, a competição 
foi cancelada em razão de duas 
grandes Guerras Mundiais.

Os jogos seriam realizados de 
julho a agosto. A decisão do COI 
(Comitê Olímpico Internacional) e do 
governo japonês se deu em razão da 
pandemia do novo coronavírus. 

A primeira vez que a Olimpíada foi 

cancelada foi em 1916. A 
competição seria disputada 
em Berlim, na Alemanha, 
mas não aconteceu em razão 
da Primeira Guerra Mundial.

Em 1940 também não 
houve Olimpíada. Coinci-
dentemente, a edição seria 
realizada inicialmente no 
Japão, sede da atual Olim-
píada, mas o país estava 
em guerra com a China. A competi-
ção foi transferida para Helsinque, 
na Finlândia, e pouco tempo depois 
foi cancelada em razão da Segunda 
Guerra Mundial, que também fez 
com que a edição de 1944 não 
fosse disputada. Ela iria acontecer 

em Londres, na Inglaterra.
Após os Jogos de Tóquio, agora 

em 2021, a próxima edição do prin-
cipal torneio esportivo do mundo 
será em Paris, na França, em 
2024. E, em 2028, a sede será 
Los Angeles, nos Estados Unidos.

DIVULGAÇÃO
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