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Uma semana após receber as primeiras doses da CoronaVac, Cascavel já vacinou 5.371 
pessoas, 84% do público selecionado para a primeira fase. Foram imunizados idosos e 

trabalhadores de abrigos, pessoas com deficiência institucionalizadas, idosos acamados 
com mais de 80, além de trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente de 
combate ao coronavírus. Até ontem, o Município já tinha recebido 11.081 doses.

l Págs. 8 e 9 

Cascavel já vacinou mais de 
5 mil pessoas contra a covid
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Combate 
à dengue 

A Vigilância em Saúde 
Ambiental deu início a ações 
de tratamento, orientação e 
captura de larvas nas regiões 

que apresentaram a maior 
infestação do mosquito Aedes 
aegypti. Os trabalhos seguem 

nesta quarta-feira.
l Pág. 5

Hexacampeão inicia temporada e FCC anuncia reforços
l Págs. 14e15
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Não crie expectativas altas 
para não criar sofrimento

Como sabemos, a nossa vida passa por crises. De muitas formas 
nós somos impactados por crises pessoais, existenciais, familiares, eco-
nômicas, sociais. E todos, com mais ou menos intensidade, temos algum 
tipo de sofrimento. Essa constatação não é para nos deixar acomodados 
diante do sofrimento. Ao contrário, é perceber o sofrimento, enfrentá-lo, 
compreendê-lo e largá-lo logo. Ninguém quer continuar sofrendo. 

Quando dizemos que a vida não é 100%, é também por isso. O sofri-
mento sempre nos afeta, mas nós podemos superá-lo. 

Não adianta tentar negar, ou fingir que não existe, ou fugir dele. A 
melhor forma é ressignificá-lo dentro de nós. Buscar aprender com tudo 
aquilo que o envolve, para criar sempre mais resiliência com o sofrimento. 
Resiliência é a capacidade de resistir ao embate do sofrimento. 

As feridas são as marcas que vão permanecendo em nós pela nossa 
história de vida. Todos passam por sofrimentos, fracassos, traições e 
desilusões. Muitas vezes, esses sofrimentos são resultados de imagens 
altas demais que fizemos de nós mesmos, dos outros e da vida. Criamos 
expectativas altas que não se concretizaram. Esse é um ponto importante 
para refletir. As nossas expectativas podem nos frustrar muito. E o que 
fazer? Viver sem expectativa? 

Uma solução é entregar ao universo e confiar. Se você cria a expecta-
tiva e quer o resultado que você estabelece, você pode se frustrar. Muitas 
coisas não acontecem como você esperava. Mas, se você entrega seus 
sonhos, seus projetos e confia que a força do universo, de Deus, vai 
devolver não somente de acordo com as tuas capacidades, mas muito 
mais, então o resultado vai te deixar muito satisfeito.

Procure perceber seu nível de expectativas sobre a vida. As expec-
tativas dizem respeito a imagem que você cria sobre uma pessoa ou 
situação. Você percebe como todos nós criamos imagens da realidade 
e até mesmo do futuro. Essas imagens ou expectativas precisam ser 
pensadas e percebidas por mim, pois, senão, posso me machucar muito. 

Muito do nosso sofrimento é construído dentro de nossa mente. 
Mesmo em situações muito difíceis, se tivermos a mente livre de traumas 
e de marcas negativas que foram se somando dentro de nossa memória, 
o sofrimento será muito menor. Embora, o sofrimento faça parta da vida, 
porque não somos perfeitos e plenos, não fomos feitos para sofrer. Somos 
feitos para viver livres e felizes. 

Desconstrua a imagem que você fez sobre algo ou alguém. Diga para 
você mesmo que agora você aprendeu uma lição importante. Vai perceber 
que as condições para a sua felicidade estão dentro de você e não na 
outra pessoa, nem naquele projeto. 

Pe. Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

 “Não é só pegar 
o dinheiro e sair 

correndo. Tem que 
fazer todo o 
sacrifício”.

Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo 
pode retomar o auxílio emergencial caso as mortes 

continuem crescendo e a campanha de vacinação falhe, mas 
que, para isso, seria necessário o congelamento de verbas 

para saúde e educação e de salários de servidores públicos. 
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Brasília - Uma portaria 
publicada no Diário Oficial da 
União dessa terça-feira (26) 
proíbe voos provenientes ou 
com passagem pela África 
do Sul e restringe, por tempo 
indeterminado, a entrada 
de estrangeiros de qualquer 
nacionalidade por meio de 
transportes ferroviários e 
aquaviários no Brasil. 

O texto cita a preocupa-
ção com as novas variantes 
do coronavírus detectadas no 
Reino Unido e na África do Sul, 
que já estão em circulação no 
País. Os voos do Reino Unido e 
da Irlanda do Norte já estavam 

 São Paulo - A AstraZeneca, 
empresa anglo-sueca que 
desenvolveu vacina contra a 
covid-19 em parceria com a 
Universidade de Oxford já dis-
tribuída no Brasil em parce-
ria com a Fiocruz, afirma que 
não pode ainda vender o pro-
duto para o setor privado. “No 
momento, todas as doses da 
vacina estão disponíveis por 
meio de acordos firmados com 
governos e organizações mul-
tilaterais ao redor do mundo, 
incluindo da Covax Facility, 
não sendo possível disponibili-
zar vacinas para o mercado pri-
vado”, disse ontem a empresa 
em comunicado à imprensa.

A manifestação ocorre após 
a notícia de que um pool de 
empresas brasileiras pretendia 
comprar 33 milhões de doses 
da vacina, das quais metade 
poderia ser doada ao SUS (Sis-
tema Único de Saúde).

“Nos últimos sete meses, 
trabalhamos incansavel-
mente para cumprir o nosso 
compromisso de acesso 

AstraZeneca diz que não pode, 
ainda, vender para setor privado

amplo e equitativo no forneci-
mento da vacina para o maior 
número possível de países ao 
redor do mundo”, completou 
a nota. “Como parte do nosso 
acordo com a Fiocruz, mais de 
100 milhões de doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca (AZD1222) 
estarão disponíveis no Brasil, em 
parceria com o governo federal.” 

O governo brasileiro enviou 
nesta semana uma carta à 
AstraZeneca para dar seu aval 
à possível aquisição de 33 
milhões de doses da vacina 
de Oxford pelo setor privado.

O ofício afirma que o 
governo não tem objeções à 
compra, desde que pelo menos 
metade das doses fosse doada 
“imediatamente” ao SUS e que 
a outra fosse utilizada para a 
imunização dos funcionários 
dessas empresas e não para 
comercialização.

A mudança de postura do 
governo federal veio acom-
panhada de um recuo de dis-
curso. Após passar meses colo-
cando em dúvida a eficácia de 

vacinas contra a covid-19, o 
presidente Jair Bolsonaro afir-
mou ontem (26) que os imuni-
zantes são importantes para 
proteger a economia do País. 
“Brevemente, estaremos nos 
primeiros lugares [de vacina-
ção no mundo] para dar mais 
conforto à população, segu-
rança a todos e de modo que 
a nossa economia não deixe 
de funcionar”, disse Bolso-
naro, durante evento promo-
vido por uma cooperativa de 
crédito, ontem.

CONTRATOS
A vacina Oxford/AstraZe-

neca é a única para a qual o 
governo federal já tem con-
trato de aquisição. Como a 
Fiocruz ainda não recebeu os 
primeiros lotes de ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) para 
iniciar a produção de ampo-
las com o produto no País, a 
aplicação desse imunizante 
começou esta semana com as 
2 milhões de doses que che-
garam prontas da Índia. Mais 

Brasil recebeu, até agora, apenas 2 milhões de doses da 
AstraZeneca que vieram da Índia

DIVULGAÇÃO

10 milhões devem chegar em 
fevereiro. Os insumos são 
aguardados da China para o 
início de fevereiro.

Em todos os estados brasi-
leiros, a campanha de vacina 
começou com a CoronaVac, 
desenvolvida pela empresa 
chinesa Sinovac. Após a che-
gada de 6 milhões de doses 

prontas da China, o Instituto 
Butantan começou a produ-
zir ampolas do produto em 
São Paulo. Contudo, o Butan-
tan também aguarda o IFA 
da China. O governo diz que 
o problema deve ser solucio-
nado em breve e o Butantan 
promete fabricar 5 milhões de 
doses em 20 dias. 

Transporte aéreo
Apesar de proibida para viajantes do Reino Unido, da Irlanda do 

Norte e da África do Sul, a entrada no Brasil por transporte aéreo segue 
liberada para outros países. Mesmo em vigência desde o fim do ano 
passado, a portaria estabelece mais uma vez que o viajante - brasileiro 
ou estrangeiro - apresente à companhia aérea um documento que com-
prove a realização de teste laboratorial RT-PCR, com resultado negativo 
ou não reagente, feito nas 72 horas anteriores ao voo. O exame precisa 
ser feito em laboratório reconhecido pela autoridade de saúde do país 
do embarque e deve ser apresentado em português, espanhol ou inglês.

Brasil proíbe voos da África do Sul e impõe restrições a todos os estrangeiros 
proibidos desde o Natal. 

A  pa r t i r  d e s s a  te rça , 
estrangeiros  provenien-
tes ou com passagem pela 
África do Sul nos últimos 14 
dias não poderão embarcar 
para o Brasil. A medida, assi-
nada pelos ministros Walter 
Braga Netto, da Casa Civil, 
André Luiz Mendonça, da Jus-
tiça e Segurança Pública, e 
Eduardo Pazuello, da Saúde, 
usa como justificativa para as 
restrições uma recomendação 
da Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária), para 
“restrição excepcional e tem-
porária de entrada no País”.

As restrições não se apli-
cam a brasileiros, imigrantes 
que residem no País, profis-
sionais estrangeiros “em 
missão a serviço de orga-
nismo internacional” e por-
tadores de autorizações 
especiais. Viajantes que se 
enquadrem em uma dessas 
categorias e tiverem como 
origem ou passagem Reino 
Unido, Irlanda do Norte e 
África do Sul devem permane-
cer em quarentena por 14 dias 
após o desembarque no Brasil. 

A portaria também per-
mite a entrada de viajantes 
do Paraguai por vias terrestres. 

As exceções não se aplicam a 
estrangeiros da Venezuela, que 
segue com a fronteira com o 
Brasil fechada. 

De acordo com a por-
ta r i a ,  o s  v i a j a n te s  q u e 

descumprirem as normas 
estão sujeitos a responsabi-
lização civil, administrativa e 
penal, repatriação ou depor-
tação imediata e inabilitação 
de pedido de refúgio. 
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 Uma grande empresa com mais 
de 8 mil colaboradores e uma rede 
com mais de 3 mil computadores. 
Assim é a Prefeitura de Cascavel, 
que acaba de garantir a economia de 
mais de R$ 2 milhões em um novo 
contrato de prestação de serviços 
na área de informática. Um contrato 
mais eficiente, ágil e econômico.

“Foi vantajoso porque o Municí-
pio vai conseguir ter esse serviço 
com qualidade e respostas rápidas, 
porque colocamos essa exigência 
nessa licitação, com valor de R$ 2 
milhões a menos do que vínhamos 

pagando ao longo dos anos e con-
seguimos o desconto com a ampla 
competitividade”, disse o secretá-
rio de Planejamento, Edson Zorek. 

O novo processo licitatório con-
templa a rede de comunicação de 
dados e internet entre todas as 
secretarias e os serviços da gestão 
municipal, como unidades de saúde, 
farmácias, Cras, Creas entre outras. 
“Quatro empresas participaram da 
licitação. A empresa vencedora vai 
executar o serviço durante este ano 
por pouco mais de R$ 3 milhões”, 
completou Zorek.

José Zonfrilli, gerente de tecno-
logia de informação da prefeitura, 
falou que “uma das principais 
mudanças é que agora existe prazo 
para reparos no serviço nas UPAs, 
por exemplo. O tempo para reparos 
em caso de indisponibilidade é de 
no máximo duas horas. O novo con-
trato prevê uma tabela de acordo 
com a execução dos serviços, que 
vai dar segurança para a entrega 
dos serviços públicos. O tempo de 
resposta no caso de interrupção do 
serviço é essencial e a gente pode 
contar com isso”.

O prefeito Leonaldo Paranhos con-
vocou o secretário de Meio Ambiente, 
Nei Haveroth, e gestores da pasta 
para uma reunião nessa terça-feira 
(26) para discutir o contrato que o 
Município tem com a Sanepar. 

A reunião teve ainda a partici-
pação do presidente do IPC (Insti-
tuto de Planejamento de Cascavel), 
Tales Riedi Guilherme. 

Em pauta, o contrato de conces-
são com a Sanepar e a possibili-
dade de municipalização do serviço 
de tratamento de água e esgoto.

O atual contrato do Município 
de Cascavel com a Sanepar vence 
em 2022 e, a pedido do prefeito, 
já foi iniciado um estudo sobre a 
viabilidade da municipalização do 
serviço. “Evidentemente que esta-
mos analisando todas as viabili-
dades, entre elas municipalizar o 
sistema. Queremos um serviço de 
qualidade, comprometido com o 
meio ambiente e com a preserva-
ção do nosso lago, que deve estar 
sempre desassoreado e atrativo à 
população”, diz Paranhos.

Em uma transmissão pelas suas 
redes sociais na última segunda, o 

Sanepar: Prefeitura discute contrato 
e viabilidade de municipalização

Prefeitura economiza R$ 2,1 mi em rede de dados e internet

prefeito lembrou que a Sanepar não 
voltou a tocar no assunto sobre o 
desassoreamento do Lago Munici-
pal de Cascavel após a resposta 
enviada ao Município, na qual diz 
que não fará o procedimento e que 
tampouco autorizava a prefeitura a 
fazê-lo. Foi nessa ocasião que Para-
nhos criticou a postura da estatal 
e aventou a possibilidade de muni-
cipalizar o sistema.

Nesta semana, o prefeito disse 
que o serviço é de responsabili-
dade do Município e que contratou 
a Sanepar para realizá-lo e que, por 
isso, pode retomá-lo.

A reportagem também procurou a 
Sanepar para falar sobre a questão 
do desassoreamento e da possibili-
dade de municipalizar o serviço, mas 
a assessoria informou que não have-
ria manifestação pública. 

SECOM
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 Todos os órgãos públicos têm a 
obrigação de fornecer à população 
informação transparente e confiável 
sobre suas atividades. A comunica-
ção pública é parte do exercício da 
cidadania e ajuda a comunidade a 
fiscalizar como seu dinheiro está 
sendo investido e como seus repre-
sentantes têm trabalhado. 

O Poder Legislativo é um dos 
três poderes que, com o Executivo 
e o Judiciário, garante a democra-
cia e dá voz aos anseios da comu-
nidade, por isso, tem a obrigação 
de dar publicidade das suas deci-
sões e das ações.

Ciente desse contexto, a Câmara 
de Cascavel tem investido no aper-
feiçoamento constante de sua comu-
nicação, acompanhando o trabalho 
dos 21 vereadores, a tramitação dos 
projetos, gerando em tempo real 
notícias sobre as votações, fiscali-
zações, processos e CPIs. 

Por isso, nessa terça-feira (26), a 
equipe de Comunicação da Câmara 
promoveu formação com vereadores 
e suas assessorias sobre “Comuni-
cação no Mandato”. O objetivo do 
curso foi o de tornar o diálogo ainda 
mais aberto para que a população 
acompanhe o trabalho de seus 
parlamentares.

Ministrado pelos jornalistas Jefer-
son Popiu e Regina Krauss, o curso 
se estendeu pela tarde e discutiu o 
atendimento eficiente da imprensa, 
as responsabilidades de vereadores 
e gabinetes com a prestação de con-
tas de seus mandatos, o gerencia-
mento das redes sociais e os crité-
rios que devem nortear a publicidade 
dos atos da instituição.

“A partir do momento que se 
elegem, os vereadores passam a 
ser servidores públicos e também 
figuras públicas, por isso precisam 
ter muita responsabilidade em todas 

Comunicação no mandato é tema de 
curso para vereadores e assessores

as suas falas e oferecer informações 
e dados confiáveis à imprensa”, 
afirma a servidora Regina Krauss. 

DIVISÕES
Além das 21 cadeiras dos 

vereadores, a Câmara possui 12 
comissões permanentes e muitos 
instrumentos para propor projetos, 
fiscalizar obras e contratos e aten-
der à população. O Legislativo possui 
ainda vários setores internos impor-
tantes, como a Procuradoria Jurídica, 
a Diretoria Legislativa e a Controla-
doria que garantem a legalidade das 
ações e acompanham as despesas 
e investimentos da Casa.

Para o gerente de Comunica-
ção, Jeferson Popiu, “o desafio é 
estar mais próximo da comunidade, 
especialmente nas redes sociais. 
A Câmara tem uma importância 

enorme para a sociedade, mas pre-
cisamos garantir que esta atuação 
seja vista por todos”. 

Popiu lembra ainda que, além do 
site oficial e das redes sociais, cada 
pessoa pode e deve acompanhar o 
trabalho do vereador ou vereadora 
que elegeu nos seus perfis nas 
redes como Facebook e Instagram.

PROGRAMAÇÃO
A semana segue com formação 

para os vereadores e suas equipes. 
Nesta quarta-feira (27), o curso será 
sobre o SAPL (Sistema de Apoio 
Legislativo), programa onde se regis-
tram todos os projetos, requerimen-
tos e indicações protocolados e cada 
etapa de tramitação. 

A população pode acessar todas 
essa informações pelo link https://
sapl.cascavel.pr.leg.br/. 

FOTOS: ASSESSORIA
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 A Vigilância em Saúde Ambien-
tal, por meio do Setor de Controle 
de Endemias, deu início ontem a 
ações de tratamento, orientação e 
captura de larvas nas regiões que 
apresentaram a maior infestação. 

O primeiro LIRAa (Levanta-
mento de Índice Rápido Amostral) 
de 2021, realizado de 18 a 20 
de janeiro, apontou 2,5% de 
infestação do mosquito Aedes 
aegypti, o que requer um com-
prometimento maior da popula-
ção para que o índice fique dentro 
do preconizado pelo Ministério da 
Saúde, que é de até 1%.

A região sul da cidade, que 
tem seis casos de dengue con-
firmados, ficou bem acima da 

Combate à dengue: Endemias 
faz ações em locais de infestação

PRIMEIRO levantamento apontou 2,5% de infestação do mosquito da dengue 

média geral e alcançou índice de 
infestação de 4,5%, considerado 
de alto risco. A meta é vistoriar 
1.447 imóveis com um efetivo de 
53 agentes de endemias.

A Secretaria de Saúde pede cola-
boração na recepção dos agentes 

de endemias para a realização da 
vistoria e solicita aos moradores 
que são do grupo de risco, ou que 
estejam com sintomas ou positi-
vos para covid-19, que informem o 
agente no momento da abordagem 
para inspeção do imóvel.

 SECOM

Há 58 anos, só 
tem uma coisa 
que a Sanepar 
trata melhor 
que a água:

Desde 1963, a Sanepar trabalha com muita 
dedicação e seriedade para levar água e 
saneamento a todos os paranaenses. Uma 
história de 58 anos escrita todos os dias 
com olhos no futuro, orgulho no coração  
e o seu bem-estar em primeiro lugar.
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 Integrar o maior número de 
empresários ao grupo e fortalecer 
projetos e resultados para a região 
é uma das principais metas do 
Núcleo Territorial da Região Oeste 
da Acic (Associação Comercial e 
Industrial de Cascavel) para o ano 
de 2021. Diretores e membros do 
núcleo estiveram reunidos nesta 
semana, no auditório da Univel, e 
traçaram estratégias para alcançar 
objetivos há muito reivindicados.

A coordenadora Regina Grasel 
informa que a região oeste de 
Cascavel é formada por bairros 
importantes, com elevada densi-
dade demográfica e bom número 
de empresas, que atuam nos mais 
diferentes ramos. “Temos inúmeras 
solicitações, principalmente na área 
da infraestrutura, por isso, quanto 
mais unidos e conectados estiver-
mos, melhor”, ressalta Regina.

O encontro desta semana mar-
cou também o início de definição 
das principais necessidades da 
região. “Queremos, além de infor-
mar sobre o Empreender e recrutar 
mais participantes, que os empre-
sários falem das principais carên-
cias e deem sugestões de ideias 
de como materializá-las o mais 

Núcleo mobiliza empresários 
para fortalecer projetos

PRIMEIRO encontro do Núcleo Territorial da Região Oeste ocorreu nesta semana

DIVULGAÇÃO

rapidamente possível”, segundo a 
coordenadora. 

A zona oeste de Cascavel é 
forte, de acordo com Regina, e sua 
contínua organização conduzirá a 
conquistas importantes. “Todos 
sentirão os reflexos dos benefícios 
alcançados pela atuação conjunta 
de seus líderes e moradores”.

A coordenadora do Núcleo da 
Região Oeste também fez um apa-
nhado das ações já realizadas e 

comentou sobre o impacto da pan-
demia no cotidiano das empresas. 
Os bairros que integram a região 
oeste são os seguintes: Santa 
Cruz, Santo Onofre e Santos 
Dumont, além do Conjunto Paulo 
Godoy e de loteamentos vizi-
nhos. O núcleo foi oficialmente 
criado em abril do ano passado. 
A reunião desta semana ocorreu 
obser vando todos os cuidados 
sanitários recomendados.  
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Perguntas e respostas sobre a vacina 
contra a covid-19 em Cascavel
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Há uma semana, Cascavel re-
cebia as primeiras 6.371 doses da 
vacina CoronaVac, produzida pelo la-
boratório Sinovac em parceria com 
o Instituto Butatan. Surgia, assim, 
uma luz de esperança no enfrenta-
mento à pandemia de covid-19. 

Desde então, foram vacinadas 
5.371 pessoas - segundo apontou 
balanço divulgado no início da noi-
te desta terça-feira (26).

No último domingo (24), Casca-
vel recebeu mais 4.710 doses da 
vacina desenvolvida pela Oxford, 
em parceria com o laboratório As-
trazeneca. Um novo balanço sobre 
a vacinação será divulgado na pró-
xima sexta.

A vacina é para grupos prioritá-
rios e Cascavel desenvolveu um 
Plano Municipal de Vacinação em 
consonância com os planos es-
tadual e federal. Confira a seguir 
algumas perguntas e respostas 
sobre a vacinação:

Quem são as pessoas que já 
foram imunizadas?

Foram imunizadas pessoas que 
vivem em instituições de longa 
permanência, como idosos e seus 
profissionais de saúde. Pesso-
as com deficiência, acima de 18 
anos, que estão em residências 
terapêuticas ou inclusivas, além 
de acamados acima de 80 anos e 
profissionais da saúde.

Onde está sendo feita a imu-
nização?

A Secretaria Municipal de Saú-
de está realizando a imunização 
dentro dos hospitais, das institui-
ções de longa permanência e de 
domicílios, além da Central de 
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Vacina, estruturada no Centro de 
Eventos. Conforme as vacinas che-
gam, a Sesau pode aumentar a 
capilaridade da imunização e distri-
buir as doses nas salas de vacina 
do Município.

Qual é o horário de vacinação 
no Centro de Imunização?

No Centro de Imunização, a va-
cinação ocorre de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h.

Como será a vacinação da 
população?

A vacinação será gradativa. A 
Sesau tem recebido as vacinas 
por remessas e está seguindo o 
Plano Nacional de Vacinação. Toda 
a população será contemplada, à 
medida em quem as doses forem 

chegando. A partir daí, o Município 
irá informar a população sobre a 
forma e os pontos de vacinação, 
dentro dos critérios dos planos na-
cional e estadual de vacinação.

Qual a estrutura do Centro 
Municipal de Vacinação?

A Sesau tem uma equipe de 
triagem na entrada do Centro de 
Eventos que trabalha com listas 
de nomes dos profissionais de 
cada instituição. Há sala de frio 
para armazenamento das vaci-
nas, separação de equipamen-
tos, EPIs, distribuição dos insu-
mos para aplicação da vacina, 
área administrativa e nove boxes 
de vacinação, com dois vacinado-
res cada. Cerca de 60 pessoas 
dia trabalham na unidade.

 Profissionais da saúde de 
outros municípios podem ser 
vacinados em Cascavel?

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Cascavel trabalha 
com lista de profissionais das 
instituições e esse grupo é in-
formado à Sesa (Secretaria de 
Estado da Saúde). Cada muni-
cípio apresentou o levantamen-
to para Sesa. É necessário que 
cada profissional de saúde par-
ticipe da vacinação no seu mu-
nicípio porque esses dados já 

foram previamente levantados e 
os municípios receberam as do-
ses de vacinação com base nes-
sas informações.

Todos os grupos serão con-
templados?

Todos devem ficar tranquilos. O 
plano de imunização contemplará 
todos os grupos de risco. Não ha-
verá desabastecimento de doses. 
A vacinação se dará de forma or-
ganizada, criteriosa e contemplará 
todos os grupos necessários. 

 O HUOP (Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná) começou a imuni-
zar ontem (26) todos os servidores, 

residentes, acadêmicos e estagiários, 
que estejam atuando na instituição. 

A vacinação no hospital começou 
ainda na quinta-feira (21), com a 

chegada de 740 doses para o HUOP. 
Neste momento, foram priorizados a 
vacina para os servidores que atuam 

na unidade Covid-19, e/ou que te-
nham contato direto com pacientes 

ou materiais do setor.
São no total 2,6 mil profissionais que 
devem ser imunizados no hospital. 

“É importante destacar que todos os 
profissionais que atuam no HUOP 

hoje, independente do setor, estão na 
linha de frente. Desde o trabalhador 
que auxilia na limpeza, o administra-
tivo que foi essencial para que não 

faltassem insumos nesse momento, 
todos têm um papel essencial. O 

hospital é referência para pacientes 
com a doença, e, em razão disso, é im-
portante a imunização de todos para 
que possamos garantir a assistência 

com segurança”, diz o diretor-geral do 
HUOP, Rafael Muniz de Oliveira. 

A aplicação da vacina será nessa terça 
(26) e quarta-feira (27), das 8h às 22h, 
no hospital. As doses reservadas exclu-

sivamente para esse público estarão 
disponíveis apenas nesses dois dias. 

As que sobrarem, daqueles que não se 
vacinarem, serão redistribuídas para 

outras instituições.

HIOP começa a 
vacinar todos os 
servidores que 

atuam na instituição
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 O banheiro é o ladrão de ener-
gia vital de um imóvel residencial 
e comercial, segundo o Feng Shui. 
O local funciona como um “grande 
ralo” na casa, podendo sugar toda 
a energia que circula nos ambien-
tes. O primeiro está ligado à pró-
pria finalidade de recolher e tirar 
através dos canos, ralo e privada  
todas as impurezas da higiene 
pessoal.  Além de sugar a ener-
gia que entra no banheiro, se sua 
porta ficar constantemente aberta, 
toda energia do cômodo vizinho é 
roubada. Isso causa problemas 
como noites mal dormidas, ansie-
dade, falta de interesse sexual 
se o quarto ficar de frente a um 
banheiro ou for uma suíte; a saúde 
poderá ser afetada ou demorar a 
se  recuperar uma doença, por isso 
aplique as seguintes curas:

l Todos os banheiros devem ficar 
com as portas sempre fechadas.

 l A tampa da privada deverá 
ficar sempre abaixada na hora da 
descarga.

 A campanha Janeiro Branco trata 
do tema da Saúde Mental e tem 
como objetivo conscientizar sobre as 
questões e necessidades relaciona-
das ao assunto e a saúde 
emocional das pessoas e 
instituições. A campanha 
também busca chamar a 
atenção sobre a importân-
cia de ações de autocuidado 
cotidiano e de prevenção ao 
adoecimento emocional.

A cor branca é para incentivar a 

desenhar “novas possibilidades”. 
Janeiro foi escolhido porque no 
primeiro mês do ano as pessoas 
estão mais propensas a pensarem 

sobre as suas vidas em 
diversos aspectos, como 
suas relações sociais, 
condições de existência, 
emoções e seus sentidos 
existenciais.

Desde a última segun-
da-feira (25) o Caps III realiza, ati-
vidades alusivas ao período, com 

rodas de conversa e atividades 
reflexivas e expressivas com os 
pacientes, além de sensibilização 
para a temática com as demais 
pessoas que comparecerem ao 
serviço. As ações seguem até 
sexta-feira (29). “É como se tivés-
semos uma folha, ou uma tela em 
branco, e todas as pessoas fos-
sem inspiradas a escreverem ou 
a reescreverem as suas próprias 
histórias de vida”, diz a coordena-
dora do Caps III, Cristina Carnaval.

Município de Cascavel realiza atividades 
do “Janeiro Branco” no Caps III

CAMPANHA 
SOBRE SAÚDE 
MENTAL VAI 
ATÉ O DIA 29 
DE JANEIRO

PINTEREST

O vilão de 
energia da casa: 
o banheiro

l Mantenha os ralos do chãos 
sempre cobertos ou tampados.
l Para a energia do banheiro 

subir coloque objetos decorativos 
de madeira ou de cor verde.

l Coloque também muitas plan-
tas e flores, mesmo que artificiais.
l Objetos e flores de cor ama-

rela ou tons terra. 
Fonte: Feng Shui Alto Astral  
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Gêmeos 21/05 a 20/06

Câncer 21/06 a 21/07

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Viagens de negócios e documentos estão na ordem do 
dia. Ajuste seus planos para dar conta disso. A ênfase de 
hoje será em projetos relacionados com a casa, reformas, 
crianças. As pessoas ao seu redor vão lhe trazer sorte hoje.

Aquário 21/01 a 19/02
O seu otimismo crescente está ajudando você a ver o lado bom 
das coisas. Você deve se certificar de que não é muito duro 
consigo mesmo. Tudo está tranquilo no trabalho a você terá uma 
oportunidade de terminar algumas coisas e de acalmar o espírito

Peixes 20/02 a 20/03
Seu bom senso o está guiando na direção certa. Alguns 
chamam isso de sorte, seja racional. No trabalho, evolu-
ção. É um bom momento para pesquisar e fazer contatos. 
Você não deve hesitar em fazer perguntas!

Você se sente à vontade consigo mesmo e uma onda de 
otimismo permitirá que você veja tudo de maneira mais 
positiva! Na sua vida amorosa, perguntas que foram dei-
xadas de lado vão voltar à cena.

Seu senso de responsabilidade virá a ser útil. Sua visão para 
o futuro amadureceu consideravelmente. Uma conversa 
construtiva será possível com o seu parceiro, ele vai contribuir 
em um momento difícil e depende de você aceitar a ajuda.

Reavalie a situação de forma diferente e não mantenha 
silêncio sobre o que você quer. Você precisa se afirmar. No 
trabalho preste atenção nos conselhos jurídicos que você vai 
receber nesta quarta-feira, eles serão muito úteis.

É hora de suavizar um desentendimento. Você saberá 
como encontrar as palavras exatas sem distorcer as coi-
sas. No amor terá que superar a solidão ou a resistência 
de seu parceiro. Mantenha os seus princípios e não acre-
dite em tudo que lhe dizem.

Você vai decididamente banir as suas preocupações para tirar 
o máximo da vida, tanto quanto possível. Deixe que outras pes-
soas entrem na sua vida! A sorte está do seu lado e dará força 
para suas habilidades profissionais nesta quarta-feira. 

Sua autoconfiança está em alta e seu desejo de vida vai 
aliviar o clima em torno de você. O trabalho, sua capa-
cidade de adaptação lhe permite reforçar a sua posição 
social para melhor. Expresse sua opinião!

Evite tomar grandes decisões de hoje. No trabalho as circuns-
tâncias vão se tornar mais favoráveis e você terá a chance de 
se colocar em primeiro lugar. Vai ter necessidade de seduzir 
e de expressar sua espontaneidade nesta quarta-feira. 

No amor, não se precipite. Vá passo a passo para evitar 
o conflito. Esteja aberto ao compromisso. Evite pessoas 
negativas no trabalho e que desperdiçam sua energia. 
Pense mais sobre seus próprios objetivos.

Você se dedica as suas atividades com entusiasmo e cons-
ciência. É um bom dia para trabalhar sozinho. É hora de 
entrar em detalhes com o seu parceiro. Vá direto ao ponto. 
É hora de procurar contatos interessantes.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 40

GVC
CAMBALHOTA

SERGIORI
LOABSIM

LAPARAUL
CRGANCHO

FRACADOSAR
VITORIASO

MAMOEIRO
OPTMENOR
GALOPERE

FEREUEAS
NITIDOSPI

DESAPONTAR
SOCOSRUELA

Substân-
cia para
dispersar
multidões

Sétimo
signo do
Zodíaco

Sílaba de
"hotel"

Bebida
feita de

frutas (pl.)

Ouro, em
espanhol

Combinar
uma

mistura 

Apenas;
somente

Absorve o
oxigênio

do ar 

Corrida
mais

rápida
do cavalo

Arredio;
tímido

Machuca;
agride 

Ivo
Pitanguy,
cirurgião

(?) Gore,
político
dos EUA

O irmão de Abel
(Bíblia)

Parte musical 
de um filme

Resposta
afirmativa
Armação 
de obras

Ordem dos
advogados
Material 

de baixelas
(?) Cortez,

ator
Rapaz;
menino

Exame
de urina

As Nações
Unidas

De tamanho
inferior
Recato;

vergonha

Pequena 
via pública
Golpes do
boxeador

Muito
visíveis
Causar

decepção

Conquista;
triunfo

Árvore da
papaia

A mulher
acusada

Ponto
cardeal

Bairro
carioca

Aquela que
não é forte

Pulo do
palhaço

Letra que
antecede

o "M"

(?) Mal-
landro,

humorista

Preenchidas

Ferro curvo
em forma

de U

Cada divisão do
estacionamento
Para
mim

Pão feito
de milho

3/eas — oro. 4/lapa. 5/pudor. 7/vitória.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
03 
00 
00 
01

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Os três homens acusados 
da mor te de Margarete Soares 
de Lima, que foram a júri popu-
lar ontem, em Cascavel, foram 
absolv idos. Um dos réus é 
ex-marido da vítima.

De acordo com o Ministério 
Público, a absolvição se deu por 

negativa de autoria. O júri começou 
às 9h e terminou depois das 20h.

O MP não informou se pretende 
recorrer da sentença.

O crime aconteceu no dia 11 
de março de 2015. Margarete 
foi rendida por marginais na 
saída do trabalho. Câmeras de 

monitoramento registraram toda 
a ação. Horas depois, ela foi 
encontrada morta dentro do pró-
prio carro, com um tiro na cabeça. 
Nenhum objeto foi levado.

As investigações levaram até o 
ex-marido da vítima, que era consi-
derado o mandante do crime. 

Acusados de feminicídio são 
absolvidos em júri popular

Polícia busca autor de homicídio no Consolata 
A Polícia Civil já identificou o possível autor do assassinato de Adenilson Maciel de 
Lara, 23 anos. O paraguaio foi morto na noite da última sexta-feira (22) com dispa-

ros de arma de fogo após uma confusão em um bar no Jardim Consolata.
De acordo com o delegado Diego Valim, com base em informações de testemunhas 
ouvidas logo após o crime, o possível autor dos disparos já foi identificado e a polí-

cia investiga agora a motivação do assassinato. 
O suspeito ainda não foi localizado. Qualquer informação relacionada ao caso pode 

ser repassada de forma anônima pelos telefones 190, 197 e 153.  

PM lança Operação Pronta Resposta II
A Polícia Militar lançou no início 

da noite de ontem, em Cascavel, 
a Operação Pronta Resposta II. O 
lançamento foi feito em frente à 
Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Diversas equipes policiais espe-
cializadas vão atuar, por tempo 
indeterminado, no combate à cri-
minalidade da região. Vinte poli-
ciais da Rone (Rondas Ostensivas 
de Natureza Especial), de Curitiba, 
estão na região de Cascavel para 
as ações. Policiais da Rotam (Ron-
das Ostensivas-Tático Móvel) tam-
bém participam da operação.

Com o reforço do efetivo, o obje-
tivo é combater o tráfico de drogas 
e porte/ posse ilegal de armas de 
fogo, com fiscalização, intensificação 
de abordagens e bloqueios para pre-
venir o cometimento de crimes.

A operação está sendo desen-
cadeada pelo Subcomando Geral 
da PMPR por equipes táticas para 
fazer frente ao crime organizado. A 
aplicação é feita com base no pla-
nejamento estratégico da PM, com 

informações obtidas pelo setor de 
Inteligência da Corporação, de forma 
a dar pronta resposta caso aconteça 
alguma ação crítica, de modo que 
policiais militares possam fazer 
bloqueios e barreiras, em todo o 
Paraná, para prender os criminosos. 

São ainda desenvolvidas ações 
de combate ao tráfico de drogas, 
contrabando, furtos e roubos entre 
outros delitos, em apoio às equi-
pes que já atuam na região.

A operação ocorre simultanea-
mente em diversas regiões do 
Estado, com 120 policiais de seis 
pelotões específicos.

A primeira fase da Pronta Res-
posta foi lançada no Paraná em 15 
de dezembro de 2020.

DIVERSAS equipes especializadas vão atuar 
juntas por tempo indeterminado

P
M

 A obra da Delegacia Cidadã de 
Cascavel, esperada por anos e 

prometida por diversos gestores, 
deve finalmente sair do papel. 
O prefeito de Cascavel, Leo-

naldo Paranhos, anunciou esta 
semana que a licitação deve ser 

aberta no dia 12 de fevereiro 
pelo governo do Estado. O valor 
máximo da licitação, que inclui 
o projeto e a execução da dele-

gacia, é de R$ 6,8 milhões. 
A estrutura deve ter 1.791,23 
metros quadrados e será cons-
truída no terreno onde havia o 

antigo Colégio Estadual Washin-
gton Luiz, perto da 15ª SDP. 
O prédio foi destruído por um 

incêndio. O terreno fica na Rua 
Eduardo Tadeu Melani, 260.

De acordo com o prefeito, o prazo 
de entrega da obra será de 360 
dias.  A delegacia deve abrigar 
a atual estrutura da Polícia Civil 
que funciona na 15ª Subdivisão 
Policial, com infraestrutura de 

atendimento com espaços mais 
humanizados para o público em 

geral e vítimas de crimes.

Delegacia Cidadã 
deve ser licitada 

em fevereiro
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 Fim de férias para os jogadores 
que chegam para reforçar o Cas-
cavel Futsal, atual hexacampeão 
paranaense. 

Depois de participarem de trei-
namentos on-line por aplicativos 
com atividades direcionadas pelo 
preparador físico do time Rapha 
Martins, os jogadores contrata-
dos pela diretoria para vestir a 
camisa do time se apresentaram 
de maneira presencial no Ginásio 
da Neva na segunda-feira (25) para 
o início da pré-temporada de 2021.

Douglas, Schutt, Rafinha, 
Batista, Dieguinho, Gessé e Robé-
rio e Humberto (renovado) traba-
lham em dois períodos, comanda-
dos pelo preparador físico Rapha, 
pelo preparador de goleiros Roberto 
Melo e pelo técnico Cassiano Klein. 
“O objetivo, neste momento, é tra-
duzir para esses atletas que che-
garam a maneira que a gente se 
conecta na quadra, como enxerga-
mos o jogo. São atletas que têm 
a nossa confiança, principalmente 
pelas características que possuem. 
Foram peças importantes nas equi-
pes em que estavam e, aliados aos 

Dentre os jogadores que se apresen-
taram para reforçar a equipe este ano 
está o pivô Robério, de 26 anos, que foi 
ídolo no Pato, onde conquistou o título 
da Série Prata do Campeonato Para-
naense 2016, da Série Ouro do Campeo-
nato Paranaense 2017, da Taça Brasil de 
Clubes 2018, da Liga Sul de Futsal 2018, 
além do bicampeonato da Liga Nacional 
de Futsal 2018 e 2019. 

Ano passado, ele atuou no exterior. 
“Cascavel Futsal é um grande clube. Pro-
porciona qualidade de trabalho e fiquei 
muito feliz com o convite. O clube tem 
uma história muito bonita no futsal bra-
sileiro, paranaense, continua ganhando 

títulos. A minha expectativa é ajudar o 
professor Cassiano e toda a comissão 
técnica, colaborar com o grupo e o prin-
cipal: ganhar títulos. Cascavel é uma 
cidade que respira futsal, a história já 
diz por si só”, reforça o atleta. 

Uma das novidades este ano tam-
bém é o pivô Gessé, que estava no 
Atlântico de Erechim. “É um prazer 
estar aqui, num time que está em alta, 
foi campeão ano passado e chego para 
somar. A torcida pode esperar força de 
vontade, dedicação, garra e muito desejo 
de vencer”, projeta o jogador.

Para o treinador Cassiano Klein, o 
título da Série Ouro conquistado em 

2020 é um fator positivo a mais para 
a temporada que começa agora. “A 
conquista valoriza muito o ambiente. 
Fizemos 2019 e 2020 com muito foco, 
muita determinação, comprometi-
mento, coroados pela conquista do 
Campeonato Paranaense. Temos con-
fiança, falamos muito em detalhes e 
do que é conquistado diariamente. É 
importante que os jogadores que per-
maneceram no tipo, transfiram essa 
visão, essa crença, para quem está 
chegando”, disse Klein.

Este ano, o Cascavel Futsal terá pela 
frente o Campeonato Paranaense, a Liga 
Futsal Paraná, a Liga Nacional e a Taça Brasil. 

Começa a pré-temporada 
do hexacampeão paranaense

Reforços motivados

jogadores que renovaram, teremos 
uma equipe muito competitiva”, 
comenta Cassiano Klein. 

Os jogadores que tiveram os 

REFORÇOS do Cascavel Futsal começam a treinar no Ginásio da Neva 

 ASSESSORIA

contratos renovados atuaram pela 
última vez no dia 23 de dezembro 
de 2020 e, por isso, irão se apre-
sentar na próxima segunda-feira (1º).
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 Com grande parte do elenco 
formado por remanescentes, a 
diretoria do Futebol Clube Cascavel 
contratou mais dois jogadores para 
reforçar o time comandado por 
Tcheco para as competições que 
tem pela frente este ano: Campeo-
nato Paranaense, Copa do Brasil e 
Série D do Brasileirão. 

Depois do lateral Willian Simões, 
que já treina com o time desde o 
início da pré-temporada, chegaram 
ao clube Peu e Lucas Oliveira.

O centroavante Peterson Silvino 
da Cruz, o Peu, tem 27 anos, e 
iniciou no Avaí (SC). Tem passa-
gem pela equipe B do Fluminense 
e por equipes internacionais, 
como Santos Laguna, do México, 
e estava no AC Aves de Portugal. 
“Estou muito feliz em fazer parte 
do elenco desta temporada e vestir 
a camisa do Cascavel. Muito hon-
rado de trabalhar com o professor 
Tcheco, um ídolo nos clubes pelos 
quais passou e que marcou histó-
ria, agora como um ótimo treinador 

Centroavante e zagueiro 
reforçam o FC Cascavel

e que fará nosso grupo crescer 
cada dia mais. Confiante com toda 
a proposta que me foi apresentada 
como objetivo para este ano. Um 
grupo muito bem formado e com 
grandes metas. Chego com entrega 
total para que, com o elenco, pos-
samos atingir tudo aquilo que pro-
pusermos”, comenta o jogador.

Já o zagueiro Lucas Oliveira, 
de 26 anos, jogou no Votuporan-
guense, no Velo Clube, no Noroeste 
e no Sertãozinho e já trabalhou 
com o técnico Tcheco na equipe 
Catarinense do Barra. “Uma ale-
gria poder fazer parte do Cascavel, 
um clube muito bem falado, pela 
organização e pela seriedade. 
Time com uma grande estrutura, 
que dá respaldo para nós, atle-
tas, trabalharmos tranquilos. 
Quero fazer uma boa temporada, 
com muita entrega e dedicação 
para alcançar os objetivos do FC 
Cascavel”, disse o zagueiro. 

O presidente do FC Casca-
vel, Valdinei Silva, afirma que a 

intenção é oferecer segurança, 
experiência e dar mais qualidade 
ao elenco. “Com essas duas 
contratações, juntamente com o 
lateral-esquerdo Wilian Simões, 
estamos qualificando ainda mais 
o nosso time”, avalia.

A estreia do FCC está marcada 
para 28 de fevereiro no Estádio 
Olímpico Regional contra o Paraná 
Clube, pelo Estadual.  

O CENTROAVANTE Peu já treina com a equipe 

ASSESSORIA 

Apresentação oficial do CCR será virtual
 A diretoria do Cascavel Clube 

Recreativo informou que deve divulgar 
a lista completa do elenco no próximo 
sábado (30). O sócio-diretor da 2RA 
Sports, empresa que faz gestão do CCR 
com clube Rodrigo Reis Silva, acrescenta 
que a apresentação oficial dos jogado-
res e da comissão técnica será virtual. 
“Optamos por fazer como a maioria 
dos clubes, com apresentação on-line, 
devido à pandemia, e para preservar a 
saúde de jogadores, da diretoria e da 
imprensa”, esclarece o empresário.

Segundo Rodrigo, o técnico Alex 
Alves deve ter à disposição 30 atle-
tas. “Considerando que depois da ter-
ceira rodada teremos dois jogos por 
semana, o que causa desgaste mus-
cular muito grande, além da situação 

da pandemia, em outras competições, 
muitos times ficaram desfalcados por 
causa da doença, vamos trabalhar com 
30 jogadores”. 

Já treinam com o grupo o meia Thyago 
dos Santos, que vem das categorias de 
base do Coritiba, o volante colombiano 
Luiz Miguel, o meia Lucy, que já jogou no 
CCR, e o lateral Lapa, que também já ves-
tiu a camisa do time.

A pré-temporada do CCR está sendo 
realizada em Santa Tereza e teve início 
no dia 5 de janeiro. O time vai continuar 
mandando os jogos no Estádio Olímpico 
Regional, em Cascavel. 

O primeiro desafio do time no Para-
naense será o Coritiba. O confronto está 
marcado para 28 de fevereiro, às 16h, no 
Estádio Couto Pereira. TIME iniciou a pré-temporada dia 5 de janeiro

 GABRIELA SÁVIO
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TIMES P J V E D GP GC SG %
1º Internacional 62 32 18 8 6 55 30 25 64
2º São Paulo 58 32 16 10 6 52 34 18 60
3º Atlético-MG 57 32 17 6 9 56 41 15 59
4º Flamengo 55 31 16 7 8 53 41 12 59
5º Palmeiras 52 32 14 10 8 45 31 14 54
6º Grêmio 51 31 12 15 4 40 27 13 54
7º Fluminense 50 32 14 8 10 45 40 5 52
8º Ceará 45 32 12 9 11 47 42 5 46
9º Corinthians 45 31 12 9 10 38 36 2 48
10º Santos 45 32 12 9 11 44 44 0 46
11º Bragantino 44 32 11 11 10 45 37 8 45
12º Athletico-PR 42 32 12 6 14 29 31 -2 43
13º Atlético-GO 42 32 10 12 10 32 37 -5 43
14º Vasco  36 32 9 9 14 34 47 -13 37
15º Sport 35 32 10 5 17 26 41 -15 36
16º Fortaleza EC 35 32 8 11 13 28 32 -4 36
17º Bahia 32 31 9 5 17 36 53 -17 34
18º Goiás 29 32 7 8 17 33 54 -21 30
19º Coritiba 27 32 6 9 17 27 43 -16 28
20º Botafogo 23 32 4 11 17 27 51 -24 23

CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A 33ª RODADA
31/01

16h Atlético Goianiense  x  São Paulo
16h Coritiba  x  Grêmio
16h Vasco da Gama  x  Bahia
17h Atlético-MG  x  Fortaleza
18h15 Internacional  x  Bragantino
19h Ceará  x  Athletico-PR
20h30 Fluminense  x  Goiás

   1º/02
20h Sport  x  Flamengo

  02/02
16h Palmeiras  x  Botafogo

  17/02
19h Santos  x  Corinthians

RESULTADOS DE ONTEM
    BRASILEIRÃO

 Palmeiras  1x1  Vasco
 Atlético Mineiro  2x0  Santos

             SÉRIE B
 Oeste  1x0  Paraná
 Vitória  ?x?  Botafogo-SP 

 A final da Copa Libertadores 
neste sábado terá uma logística 
especial para Santos e Palmeiras 
decidirem o título. A Conmebol 
(Confederação Sul-Americana de 
Futebol) elaborou um novo proto-
colo para a decisão e permitirá 
até 5 mil presentes no Maracanã, 
número bem acima das 350 pes-
soas permitidas nas fases ante-
riores. O jogo começa às 17h, 
com transmissão ao vivo do FOX 
Spor ts e acompanhamento em 
tempo real no espn.com.br.

Todos que estiverem por lá terão 
de apresentar na entrada uma carta 
de comprovação de teste negativo 
para o novo coronavírus e passar 
por medição de temperatura. Os 
portões estarão fechados e não 
haverá venda de ingressos como 

medida de prevenção à pandemia.
Segundo a Conmebol, a quanti-

dade de no máximo 5 mil presentes 
inclui jogadores, jornalistas, comis-
sões técnicas, funcionários da 
entidade, empregados do estádio, 
dirigentes dos clubes, autoridades, 
representantes de patrocinadores, 
convidados e familiares dos atletas. 
A organização da final promete res-
peitar as regras de distanciamento 
e reservar espaços de até 2 metros 
entre uma pessoa e outra dentro do 
Maracanã. Um dos convidados é o 
presidente Jair Bolsonaro.

Os dois clubes terão delega-
ções compostas por 55 pessoas, 
incluindo jogadores e membros 
da comissão técnica. Além disso, 
Santos e Palmeiras vão poder levar 
ao Maracanã mais 250 convidados 

cada um. Dessa cota, 150 creden-
ciais foram providenciadas pela 
Conmebol e mais outras cem foram 
cedidas pela CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol). Os finalis-
tas realizaram também ações para 
incluir nessa lista torcedores com 
alta pontuação de fidelidade no pro-
grama de sócio-torcedor.

O Palmeiras levará 11 torcedo-
res como convidados. Já o Santos 
vai levar 55. O clube da Vila Belmiro 
também vai organizar uma excursão 
especial com ídolos do passado. 
Ex-jogadores como Clodoaldo, Men-
gálvio, Pepe e Edu estarão presen-
tes na cota de VIPs e vão embarcar 
ao Rio em um ônibus fornecido pelo 
clube. A viagem começa na sexta-
-feira à tarde. O grupo vai retornar 
para Santos ao fim da partida.

Final da Libertadores terá
5 mil pessoas no Maracanã

Grêmio terá 
mudanças 

O duelo contra o Flamengo, 
amanhã, será o primeiro sem 
Geromel após a lesão no torno-
zelo sofrida no Gre-Nal. Rodri-
gues deve ser o escolhido para 
atuar e ganhar segurança de 
olho na final da Copa do Brasil e 
na sequência do Brasileiro. 

Depois das palavras fortes 
de Renato Gaúcho, o Grêmio 
“esfriou a cabeça” e não vai 
com reservas no Brasileiro, até 
por ainda ter objetivos na com-
petição de pontos corridos. 

Renato ameaçou utilizar a 
equipe “de transição” no restante 
do campeonato. A colocação do 
time de jovens vindos da base 
seria uma resposta ao que con-
siderou falhas de arbitragem que 
decretaram a derrota para o Inter, 
no clássico do último domingo. 

Depois de ler este jornal, 
não jogue-o fora! 
Passe-o adiante, 
compartilhe boas notícias 
e cuide do meio ambiente.
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