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COLAPSO
Paranhos chama ministro
para ver situação caótica

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, 
vem a Cascavel nesta quinta-feira. Ele 
atendeu convite do prefeito Leonaldo 

Paranhos, que alertou sobre a situação 
caótica que o sistema de saúde vive, 
o pior de toda a pandemia. Paranhos 
também espera autorização para um 

lote extra de vacinas.

Hospital de Retaguarda
deixa de receber pacientes

Cascavel integra frente
para comprar vacina

l Pág. 3

 Um dia depois de mostrar o interior do Hospital 
de Retaguarda e da UPA Brasília, lotados, 

ontem o prefeito Paranhos transmitiu ao vivo 
um paciente sendo intubado na recepção da 
UPA (foto). Os vídeos evidenciam a situação 

dramática da saúde local, regional e estadual.
l Págs. 6 e 7

SEM ESPAÇO, UPA 
BRASÍLIA INTUBA 

MULHER NO SAGUÃO

Copa do Brasil: FCC
enfrenta o Figueirense, 
em casa, pela 1ª fase 

l Pág. 16
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 “Estamos 
no momento 

mais crítico da 
pandemia, com nossos 
hospitais trabalhando 
no limite. O governo 
está fazendo a sua 

parte, aumentando o 
número de leitos, mas 

a estrutura é finita. 
Precisamos de um 

esforço coletivo para 
derrubar esses números 
e achatar novamente a 
curva. Cada vida que 
tenha condições 

de ser salva 
importa muito”. 

Pequenas atitudes fortalecem o amor
A vida precisa de relacionamentos. Quem se isolar vai matando 

a vida. Somos feitos para o encontro e não para o isolamento. O 
casamento também é relacionamento. O jeito como a pessoa age 
vai fortalecendo ou não a relação. É muito importante perceber-se 
no jeito de proceder, de agir, de tratar o outro. 

No casamento, parece que valem as coisas simples. Os peque-
nos gestos que expressam amor e carinho, uns pelos outros, aque-
les que demonstram preocupação e atenção, esses parecem ser 
muito importantes para manter o relacionamento. Gestos que fazem 
a pessoa dizer no seu coração: “Ele se lembrou de mim”. “Nesse 
presente, ela lembrou daquilo que eu gosto”. 

No relacionamento, é importante cada um perceber-se único e 
valorizado. Demonstrar parceria nas atividades. É importante que 
em algum momento eu sacrifique alguns dos meus gostos para 
valorizar o gosto do outro. Não gosto muito de futebol, mas, pela 
alegria dele, hoje, vou ao estádio junto. Não gosto de shopping, 
mas hoje vou lá com minha esposa, porque, para ela, é importante. 

Ainda, o relacionamento deve ter espaços de liberdade. Cada 
um pode ter os seus momentos com as pessoas que gosta e tam-
bém com atividades ou ambientes em que prefere estar. Essa 
liberdade deve estar sustentada pela confiança.

Quando os gostos de cada um entram em permanente tensão, 
com o tempo as coisas podem complicar. As pequenas atitudes 
positivas, somadas, fortalecem o amor e mantêm o relaciona-
mento vivo. E as pequenas atitudes negativas, de cobrança, de 
crítica ou desatenção, quando somadas vão envenenando os 
relacionamentos.

Diante disso, cada um deve perceber o que faz para fortalecer o 
amor de suas relações. Quais as minhas atitudes? Estou realmente 
certo em meu proceder? Sei valorizar o outro, suas qualidades, sei 
corresponder aos seus gostos, sei agradar ou isso só acontecia 
lá no início? Pensemos bem. O amor é fortalecido ou se extingue 
pelo jeito como nos relacionamos.

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

ANPR

Secretário estadual da 
Saúde, Beto Preto, sobre a 
agudização da pandemia 

no Paraná
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 Washington - A farmacêu-
tica Merck vai ajudar a fabricar 
a vacina contra covid-19 de 
dose única da rival Janssen, 
braço da gigante Johnson & 
Johnson, informou o Washin-
gton Post nessa terça-feira, 
citando altos funcionários da 
administração Biden.

Segundo o jornal, o presi-
dente americano Joe Biden 
deve confirmar publicamente 
o pacto incomum entre as 
concorrentes, com o objetivo de 
aumentar drasticamente o forne-
cimento do imunizante, aprovado 
no sábado pela Administração de 
Alimentos e Medicamentos dos 
EUA (FDA, em inglês).

O s  f u n c i o n á r i o s  d o 
governo norte-americano, 
que falaram em condição de 
anonimato, afirmaram que, 
logo nos primeiros dias do 
Governo Biden, vasculham o 
país em busca de capacidade 
de fabricação adicional após 
perceberem que a Johnson & 
Johnson estava atrasada na 

São Paulo - Uma nova reso-
lução normativa da ANS (Agên-
cia Nacional de Saúde Suple-
mentar), publicada ontem 
(2) no Diário Oficial da União, 
promoveu uma ampla atua-
lização nos procedimentos e 
eventos que devem ter cober-
tura garantida por planos de 
saúde privados. Novos exa-
mes e tratamentos passaram 
a fazer parte da lista obrigató-
ria de assistência, que deverá 

ser observada a partir de abril.
Ao todo, foram adiciona-

das 69 coberturas, sendo 50 
relativas a medicamentos e 
19 referentes a exames, tera-
pias e cirurgias indicadas no 
tratamento de enfermidades 
do coração, intestino, coluna, 
pulmão e mama, entre outras. 

Dentre os remédios, pas-
sam a integrar a lista obriga-
tória de assistência 17 imu-
nobiológicos que poderão 

ser usados para tratar doen-
ças inflamatórias, crônicas e 
autoimunes, como psoríase, 
asma e esclerose múltipla.

Outros 19 são antineo-
plásicos orais indicados no 
enfrentamento de diversos 
tipos de câncer. Mulheres 
com tumor na mama em está-
gio avançado, por exemplo, 
poderão contar com a cober-
tura do Abemaciclibe, Ribo-
ciclibe e Palbociclibe. Outra 

droga incluída é o Osimerti-
nibe, que tem sido apontado 
em estudos como responsá-
vel por aumentar a sobrevida 
de pacientes com câncer de 
pulmão metástico. A lista 
traz ainda novas opções 
para tratar leucemias, mela-
nomas, mielomas e tumores 
de fígado, rim e próstata.

Em relação às cirurgias, 
terão coberturas novas inter-
venções para tratar hérnia de 

disco lombar e deformidade 
na mandíbula, além de pro-
blemas na coluna cervical e no 
coração. Os exames e terapias 
incluídos permitirão diagnós-
ticos e tratamentos de tuber-
culose, inflamação intestinal, 
leucemia mieloide, cânceres 
de pulmão e de mama, entre 
outras doenças. Consultas 
com enfermeiro obstetra ou 
obstetriz também têm agora 
assistência garantida. 

ANS determina que planos cubram 
novos remédios, exames e cirurgias

Em “esforço de guerra”, Merck ajudará, a 
fabricar vacina contra covid-19 da rival J&J 

produção das vacinas.
Imediatamente, negociou-se 

um acordo com a Merck, um dos 
maiores fabricantes de vacinas 
do mundo, que, no entanto, 
falhou em desenvolver a pró-
pria vacina contra a doença. A 
empresa anunciou no dia 25 de 
janeiro que estava interrompendo 
o trabalho em duas vacinas expe-
rimentais, embora continue tra-
balhando em dois tratamentos 
para a covid-19.

A PARCERIA
O acordo prevê que a Merck 

dedique duas instalações nos 
EUA para as vacinas da John-
son & Johnson. Uma fornecerá 
serviços para a última etapa do 
processo de produção, durante 
a qual a substância do imuni-
zante é colocada em frascos e 
embalada para distribuição.

O outro fará a própria 
vacina e tem o potencial de 
aumentar muito o forneci-
mento, talvez até dobrando 
o que a Johnson & Johnson 

poderia fazer por conta pró-
pria, segundo as autoridades.

De acordo com o Washin-
gton Post, um dos funcioná-
rios afirmou que essa se trata 
de “uma parceria histórica”, e 
acrescentou que as empresas 
“reconhecem que este é um 

esforço de tempo de guerra”.
Os funcionários não forne-

ceram detalhes sobre como o 
envolvimento da Merck afetará 
o fornecimento projetado para 
a vacina da Johnson & John-
son e o cronograma de distri-
buição. A empresa pretende 

entregar 20 milhões de doses 
encomendadas pelos EUA até 
o fim de março.

Embora tenha sediado 
parte dos ensaios clínicos da 
vacina da J&J, o Brasil ainda 
não formalizou qualquer 
acordo com a empresa.
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Cascavel adere a consórcio para 
comprar vacina contra covid-19
O prefeito de Cascavel, 

Leonaldo Paranhos, assinou 
ontem (2) o protocolo de 
manifestação de interesse 
do consórcio público da FNP 
(Frente Nacional de Prefei-
tos), que tem como foco a 
aquisição de vacinas contra 
a covid-19, além da aquisi-
ção de medicamentos, equi-
pamentos e outros insumos.

“Desde o ano passado 
tenho defendido que Cas-
cavel possa ter direito de 
comprar as vacinas. Todos 
sabem do desempenho 
que estamos tendo na 
vacinação. Temos capaci-
dade, agilidade e equipes 
de vacinadores prepara-
dos. A grande preocupação 
é com o número pequeno 
de vacinas que todos os 
municípios têm recebido”, 
explica o prefeito.

Paranhos destaca que, 
mesmo que o Município con-
siga comprar as vacinas, o 
processo de imunização 
seguirá o Plano Nacional 
de Vacinação com os grupos 
prioritários já definidos.

O consórcio público será 
regulamentado por lei fede-
ral e precisa ser submetido 
à apreciação da Câmara de 

Responsabilidade individual
Desde o início da pan-

demia de coronavírus, Cas-
cavel tem trabalhado a pre-
venção de casos buscando 
salvar o máximo de vidas 
possíveis, evitar um colapso 
na saúde e não permitir que 
a economia seja abalada. O 
prefeito Leonaldo Paranhos 
tem enfatizado, desde o 
primeiro momento, uma 
retomada econômica com 
responsabilidade individual 
de cada cidadão. Tanto que, 

por duas vezes, argumentos 
apresentados pelo prefeito 
convenceram a Justiça em 
não fechar a cidade como 
pediam duas ações judi-
ciais. “Sempre tivemos 
muito equilíbrio, nunca 
exageramos nas medidas 
e nunca negligenciamos”, 
enfatiza Paranhos.  

Contudo, agora ele diz 
que não há mais o que fazer 
e por isso Cascavel aderiu 
ao decreto estadual, que 

impôs quarentena restritiva 
em todo o Estado e toque 
de recolher das 20h às 5h 
até a próxima segunda-feira.

O prefeito ressalta que 
o fechamento das ativi-
dades não essenciais no 
momento é uma tentativa 
de ganhar um pouco de 
tempo para colocar freio 
na contaminação que vem 
crescendo a cada dia. “A 
par tir de segunda-feira 
[dia 8], espero que tenha 

condições de ter resultado 
desses oito dias, com 
menor taxa de circulação 
de pessoas na cidade, vol-
tar com um planejamento 
doméstico”, ressalta.

Paranhos reforça que no 
momento a ação mais efi-
ciente para resolver o pro-
blema e a consciência de 
cada cidadão: “Se quiser-
mos ter uma vida razoavel-
mente tranquila, temos que 
ter disciplina individual”.

Vereadores para, então, ser 
convertido em contrato de 
consórcio público.

“A vacina é nossa única 
esperança”, disse o pre-
feito. “Queremos seguir o 
plano nacional, mas está 
demorando demais”.

Paranhos conta que visi-
tou o Butantan e foi até o 
Ministério da Saúde pedir 
autorização para comprar 
o imunizante, mas teve o 
pedido negado. “Todos que-
rem a vacina, mas temos 
que entender que estamos 
debaixo da determinação 
do Ministério da Saúde, 
mas o STF [Supremo Tribu-
nal Federal] já disse que 
municípios e estados têm 
competência para comprar 
a vacina. Mas precisamos 
que o fornecedor possa 
nos oferecer”, acrescenta.

O prefeito observa ainda 
que, hoje, no Brasil, toda a 
produção das duas vacinas 
autorizadas, Coronavac e da 
AstraZeneca, é do Ministé-
rio da Saúde. “Não quero 
desistir dessa possibilidade 
de comprar as vacinas. 
Espero contar com outra 
marca, além dessas”.

“Temos apenas duas 

saídas: compor tamento, 
consciência que precisa 
tomar cuidado, e a outra é 
a vacina”, reforça Paranhos. 

VOTAÇÃO
A Câmara de Vereadores 

está com as atividades 
suspensas esta semana 
devido ao decreto esta-
dual, e volta na próxima 
semana. Contudo, o pro-
jeto ainda não havia che-
gado até a tarde de ontem.

REPRODUÇÃO
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Transporte público é suspenso por 
falta de colaboração de passageiros

Desde ontem (2), apenas os tra-
balhadores na área da saúde ou que 
atuam em hospitais públicos e priva-
dos podem usar o transporte público 
em Cascavel. A frota foi recolhida e 
dez ônibus atendem em horários de 
troca de turnos. O ponto de integra-
ção é a Praça Wilson Joffre, no Cen-
tro. A tabela foi tratada diretamente 
com órgãos de serviço público de 
saúde e hospitais que repassam as 
informações para os funcionários.

O transporte coletivo é tido como 
um dos principais vetores do novo 
coronavírus. Segundo o prefeito Leo-
naldo Paranhos, estima-se que 8% 
dos passageiros possam estar con-
taminados, em um público diário de 
35 mil a 37 mil pessoas, isso daria 
cerca de 3 mil infectados transitando 
em contato com outros passageiros.

De acordo com a presidente da 
Transitar (Autarquia Municipal de 
Mobilidade, Trânsito e Cidadania), 
Simoni Soares, várias tentativas 
foram feitas desde o 
ano passado para ten-
tar impedir que o ser-
viço fosse suspenso, 
mas a população não 
colaborou. “Não medi-
mos esforços para que 
as ações funcionas-
sem. Tentamos todas as medidas 
possíveis, limitamos o atendimento 
aos serviços essenciais, fizemos 

E quando volta?
A princípio, a restrição do transporte coletivo segue até domingo (7), con-

forme a validade do decreto estadual (5h do dia 8 de março). Caso o decreto 
estadual seja prorrogado, já estão sendo estudadas outras medidas. “Esta-
mos analisando algumas opções para serem aplicadas. Em conjunto com o 

Município, estamos tentando alinhar o funcionamento e uma delas seria divi-
dir os passageiros nos horários de pico de forma escalonada. O número de 

veículos atenderia de forma ideal desde que nem todos usassem ao mesmo 
tempo”, explica a presidente da Transitar, Simoni Soares.  

Já o prefeito Leonaldo Paranhos disse que “a suspensão das linhas é uma ten-
tativa de ‘ganhar’ algumas centenas de novos casos. Domingo a gente faz uma 
avaliação. Meu desejo é a partir de segunda voltar com parte do comércio e do 

transporte. Mas vai depender do estágio em que estaremos.”

alteração de horários, mas não 
houve redução da aglomeração. 
Precisamos então tomar decisões 
extremas para impedir a transmis-
são da doença”.

Ela destaca a falta de responsa-
bilidade dos passageiros, que não 
respeitam que apenas as pessoas 
autorizadas devem usar o trans-

porte. “Tivemos decre-
tos que limitaram o 
acesso das pessoas, 
mas não tivemos cola-
boração. Usuários que 
não seguem medidas 
sanitárias, como uso 
de máscara, álcool em 

gel, ameaçam motoristas e agentes 
de fiscalização dentro do próprio 
serviço de transporte quando eles 

orientam a utilização. É uma  res-
ponsabilidade individualizada e, infe-
lizmente, temos os bons sendo pre-
judicados pelas atitudes dos ruins”, 
relata a presidente.

DECISÃO CONJUNTA
Simoni acrescenta ainda que 70% 

das pessoas usam o transporte no 
mesmo horário, e a frota é limitada. 
“Essa medida extrema não foi uma 
decisão da Transitar ou do prefeito. 
Foi conjunta com os órgãos de saúde 
do Município, que está sendo afe-
tado, com setor de segurança, 
representantes de comércio, pelas 
entidades Acic (Associação Comer-
cial e Industrial de Cascavel) e Amic 
Paraná (Associação de Microempre-
sas e Empresas de Pequeno Porte 
do Oeste do Paraná em Cascavel). 
Operamos o sistema, fiscalizamos e 
temos números e informações para 
essa decisão”.

A presidente da Transitar reforça 
que a autarquia se sensibiliza com a 
situação, mas reafirma que a medida 
é para proteção do próprio passa-
geiro. “É uma necessidade coletiva. 
Empresas e funcionários precisam 
pensar na saúde dos colaboradores 
e de si mesmos”.

DIVULGAÇÃO

Transitar afirma 
que tentativas para 
evitar aglomeração 
não tiveram apoio 

da população 

n Reportagem: Patrícia Cabral
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Um dia depois de mostrar o in-
terior do Hospital de Retaguarda 
e da UPA Brasília, que estão com 
bem mais pacientes com covid-19 
do que a capacidade, ontem o pre-
feito Leonaldo Paranhos transmitiu 
ao vivo, pelo Facebook, um pacien-
te sendo intubado na recepção da 
UPA. Os vídeos evidenciam a situ-
ação dramática da saúde local, re-
gional e estadual.

A situação tem se agravado 
nos últimos dias e, na noite de 
segunda, o Hospital de Reta-
guarda suspendeu atendimentos 
devido à superlotação. Naquele 
momento, havia 26 pacientes de 
UTI onde existem 20 leitos, e 44 
na enfermaria, onde cabem 28 
leitos. Ontem, o ambulatório do 
hospital também foi suspenso, até 
que começassem a ser transferi-
dos os pacientes.

A UPA Brasília foi destinada a 
atender apenas pacientes com co-
vid-19. Ontem, tinha dez pacientes 
intubados e 44 na enfermaria. 

Na manhã de ontem não havia 
leitos de UTI e apenas o Hospital 
do Coração (Salete) tinha um leito 

 A partir da 0h desta quarta-feira 
(3), o Hospital de Retaguarda Allan 
Brame Pinho passa a receber ex-
clusivamente pacientes regulados 
pela Central de Leitos. O ambula-
tório foi fechado definitivamente 
para consultas, mas os pacientes 
não ficarão sem assistência. 

Nesta semana, a Secretaria de 
Saúde estendeu o atendimento ex-
clusivo para todas as 43 unidades 
(UBS e USF) que podem ser aces-
sadas por livre demanda, sem ne-
cessidade de agendamento.

O secretário Thiago Stefanello 
ressalta que, preferencialmente, 
as pessoas com sintomas respira-
tórios procurem as três unidades 
referências - Santa Cruz, Floresta e 
Nova Cidade -, das 7h às 22h. Nas 
demais unidades, o atendimento é 
das 8h às 17h. Durante a madru-
gada, se necessário, os pacientes 
acima de 14 anos poderão procu-

rar a UPA Brasília, que foi transfor-
mada em um mini-hospital.

RESPIRADORES
A Prefeitura de Cascavel entre-

gou ontem mesmo novos equipa-
mentos, trazidos de São Paulo, para 
reforçar o sistema de tratamento in-
tensivo para pacientes da covid-19.

Seis respiradores e seis mo-
nitores serão destinados para o 
Hospital de Retaguarda; quatro 
conjuntos para a UPA do Brasília; 
três para a UPA do Veneza, e dois 
respiradores e dois monitores 
para a UPA Tancredo.

O Hospital de Retaguarda atua 
neste momento com 26 leitos de 
UTI, seis acima da capacidade. 
Com a chegada dos novos equipa-
mentos, poderá chegar a 30 leitos 
de UTI exclusivos para a covid-19 
dentro do hospital, no entanto, a 
preocupação é que não existem 

profissionais suficientes para am-
pliar o sistema. 

Por meio do Consamu, mais 
servidores estão sendo contrata-
dos para atender a demanda. 

A UPA do Brasília está superlo-
tada com dez pacientes intubados 
e 44 na enfermaria. A unidade não 
tem mais como internar mais do-
entes até que seja feita a transfe-
rência para outro hospital.

Na UPA Tancredo são quatro 
doentes internados em UTI e 28 
em enfermarias.

OUTROS CASOS
Pacientes com queixas não re-

lacionadas à covid-19 devem pro-
curar, em caso de urgência, as 
UPAs Tancredo e Veneza. Crian-
ças e adolescentes com menos 
de 14 anos e que tenham sinto-
mas da covid-19 devem ir as es-
sas duas UPAs. 

Cascavel pede 
transferência 
de pacientes
Na tarde dessa terça-feira (2), o prefeito 
Leonaldo Paranhos e o secretário Thiago 
Stefanello encaminharam ao Ministério 
da Saúde e à Secretaria de Estado da 
Saúde um pedido para transferência 
imediata de pacientes com covid-19 
para outras cidades do Brasil em caráter 
“urgentíssimo”. 
O documento cita que na Macrorregio-
nal Oeste existem 160 pacientes aguar-
dando por leitos de UTI ou enfermaria 
para covid-19, a situação mais grave em 
todo o Estado.
Em resposta à reportagem, a Sesa in-
formou que o Estado possui a Central 
de Regulação de Leitos que coordena 
essas transferências, mas que “não 
tem medido esforços para ampliar 
o maior número de leitos possíveis 
evitando que qualquer paciente fique 
desassistido”, e acrescenta que “está 
sendo solicitado pela Sesa aos hospi-
tais da região a possibilidade de receber 
esses pacientes o quanto antes”.   

Paranhos mostra paciente sendo 
intubado no saguão de UPA 

de enfermaria vago. 
“A situação é de desespero, 

triste, lamentável. Não para de 
aumentar o número de pacien-
tes, nunca tivemos um saldo tão 
alto de contaminados (casos ati-
vos)...”, disse Paranhos. Nesta se-
mana, Cascavel ultrapassou pela 
primeira vez na pandemia mais de 
mil pacientes com vírus ativo, com 
capacidade de transmissão.

“Tem gente que está imaginan-
do que é brincadeira. A pessoa 
está sendo intubada na recepção 
da UPA. Nossos profissionais que 
não desistem nunca, mas chega 
a um ponto que não aguentam 
mais. Precisamos conscientizar. 
Gente, não tem mais o que fazer! 
Conseguimos 15 respiradores, 
não tem onde colocar, não temos 
equipe para cuidar... Olha o de-
sespero dos nossos profissionais 
para salvar as pessoas. Ninguém 
vê isso, não imagina... A gente 
sabe que as pessoas reclamam 
de alguns procedimentos que te-
mos que tomar, aliás, sempre que 
tivemos condições lutamos, mas 
chegamos ao final. Vai começar a 

morrer gente dentro de ambulân-
cia, na rua, porque falta ar. As pes-
soas não conseguem respirar...”, 
alertou o prefeito. 

Segundo ele, a cidade precisa 
estar unida, porque é uma decisão 
de todos nós. “Estamos falando 
de vidas. Precisa ter a disciplina 
individual, precisa ter uma solida-
riedade coletiva se nós quisermos 
salvar as pessoas da nossa cida-
de. Uma cidade que não sofra com 
o sofrimento dos outros é uma ci-
dade fria. É o momento de todos 
nós darmos a nossa contribuição”. 

Prefeito convida e Pazuello vem a Cascavel
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou agenda em Cascavel 
na próxima quinta-feira (2), a convite do prefeito Leonaldo Paranhos. O 

voo da FAB com a comitiva está previsto para chegar às 13h, no Aeroporto 
de Cascavel. O prefeito conduzirá a visita do ministro a uma das UPAs, ao 

Centro de Vacinação Covid e à obra do Cisop. 
Ao longo da última semana, Paranhos já havia solicitado ao ministro 15 

novos respiradoras e monitores, que já estão sendo instalados na cidade. 
Ontem, o prefeito informou que fez contato com o ministro para que viesse 

conferir a situação de perto, especialmente da falta de leitos. 
Na pauta de trabalho, um novo pedido de equipamentos para ampliação de 

UTIs e uma remessa extra de vacinas contra a covid-19, à população para 
Cascavel. “Estamos diante de uma realidade muito triste, Os números não 

param de aumentar. Estamos recebendo muita gente da região. A situação é 
bem precária”, afirma o prefeito.

Paranhos também solicitou mais 15 respiradores e uma cota extra de 
vacinas que já está em análise pelo Conasems (Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde). “Acho que vamos conseguir justificar e ter 
uma cota extra de vacina.”

O prefeito destacou que o momento é de dificuldade e a realidade é 
triste, mas que é preciso enfrentar o problema. Paranhos lembra que, 
no momento, existem duas ações de enfrentamento à covid-19, que 
são a disciplina individual e a vacina: “Como a chegada da vacina nós 

dependemos dos outros, vamos fazer aquilo que depende de nós: 
distanciamento e muita disciplina”.

Hospital de Retaguarda restringe atendimentos

ACESSE pelo QR code a transmissão 
que mostra o saguão da UPA
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Segundo ele, a cidade precisa 
estar unida, porque é uma decisão 
de todos nós. “Estamos falando 
de vidas. Precisa ter a disciplina 
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o sofrimento dos outros é uma ci-
dade fria. É o momento de todos 
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Termina à meia-noite desta 
quarta-feira (3) o prazo de inscri-
ção para moradores de Cascavel 
interessados em morar em uma 
das 323 casas do programa Casa 
Verde e Amarela, que está em 
construção na cidade.

Podem participar do processo 
seletivo famílias com renda de até 
seis salários mínimos. O cadastro 
é feito on-line, pelo link cohapar.
pr.gov.br/cadastro.

Quem tiver dúvidas ou dificulda-
des no preenchimento das infor-
mações no sistema da companhia 
pode ligar para (45) 3333-1100, 
que também funciona como What-
sApp. O atendimento é prestado de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h às 17h.

CADASTRO
Para aqueles que já fizeram 

cadastro na Cohapar anterior-
mente, é importante ter atenção 
quanto à atualização dos dados, 
em especial informações de con-
tato, pois as chamadas para parti-
cipação na seleção são feitas via 
telefone e e-mail informados. 

Por questões legais, o prazo de 
validade das inscrições é de dois 
anos. É preciso fazer novo cadastro 
após esse período.

Para aqueles que não possuem 
inscrição ativa é necessário aces-
sar o link disponível no site da 
Cohapar, ler as condições legais 
do serviço, assinalar o campo 
“declaro que li e estou de acordo 
com os termos acima” e clicar em 
“Novo Cadastro”.

CARACTERÍSTICAS 
O Residencial Ibiza será cons-

truído em uma área com mais 

Inscrição para 323 casas 
termina nesta quarta-feira

PODEM participar do processo seletivo famílias com renda de até seis salários mínimos

de 128 mil metros quadrados no 
Bairro Floresta, perto do Residencial 
Riviera, zona norte de Cascavel. 

Os imóveis terão entre 45,24 
metros e 49 metros quadrados, 

em lotes individuais de 125 metros 
quadrados. O local ainda contará 
com um amplo espaço e convívio 
comum, com praças e áreas de 
lazer em seu entorno. 
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Programa prevê o plantio 
de mil mudas de araucárias

Na manhã de ontem (2), o 
Território Cidadão deu mais um 
passo para o for talecimento do 
Programa Mais Verde + Vida, que 
tem como objetivo incrementar o 
plantio de árvores nos 12 terri-
tórios existentes em Cascavel. A 
ação foi marcada pelo lançamento 
do Projeto Vale das Araucárias.

Dentro desse projeto, em uma 
área do Município, no fim da Rua 
Nereu Ramos, no Bairro Can-
celli, será feito o plantio de mil 
mudas de araucárias, a ár vore-
-símbolo do Paraná. O local será 
adequado e cercado.

O Território Cidadão tem como 
parceiro, nesse projeto, a Secre-
taria de Meio Ambiente e a ONG 
Amigos dos Rios.  

As 250 mudas de pinheiro que 
serão plantadas em Cascavel 

PINHEIROS serão plantados nos 
12 territórios de Cascavel

foram doadas pelo ambienta-
lista José Francisco Konolsai-
sen, antigo morador da cidade.

O Vale das Araucárias será 
um espaço para conser vação 
e educação ambiental, man-
tendo viva a ár vore-símbolo do 
Estado, a araucária angustifó-
lia, popularmente conhecida 
como pinheiro do Paraná.
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 Apresentação do espetáculo “Abaixo 
às Calças” em Cascavel é adiada

A apresentação do espetá-
culo “Abaixo às Calças”, pro-
duzido pela Turma de Teatro 
Intermediário do Programa Cul-
tura em Ação de Cascavel, que 
seria no Centro Cultural Gil -
ber to Mayer neste sábado (6), 
foi adiada devido ao decreto 

Dicas caseiras para enfrentar 
o ataque das formigas

que está em vigor na cidade. 
A apresentação está prevista 
para o dia 17 de abril.

A peça conta a história de 
quat ro garotas com perso -
nal idades opostas mas que 
estudam no mesmo colégio. 
Athena, Kiara, Alana e Eva 

querem acabar com as diferen-
ças entre meninos e meninas 
no Colégio General Médici. Elas 
vão fazer o que for preciso para 
mudar seu mundo, mas, ao que 
tudo indica, a luta não será 
fácil. A história é baseada em 
depoimentos reais das atrizes. 

Mesmo morando em apar ta-
mento, é impossível deixar qual-
quer alimento fora da geladeira 
que as formigas já invadem a 
cozinha. Isso acontece porque a 
espécie dos centros urbanos é 
onívora e se alimenta de açúcar 
e proteína. Se você sofre com 
elas em casa mas não quer usar  
inseticidas, confira dicas fáceis 
para resolver a situação.

Cravo e canela – Pegue um 
pote de vidro sem tampa, encha 
com cravo e canela e coloque 
em algum cantinho. Segundo 

Ana Eugênia Campos, pesquisa-
dora do Instituto Biológico de São 
Paulo, os óleos essenciais encon-
trados no cravo-da-índia espantam 
as formigas sem matá-las. Troque 
a cada duas semanas, para man-
ter o cheiro e a eficiência.

Cascas de limão e laranja – Elas 
estão no açucareiro? Coloque  um 
pedaço da casca de um limão dentro 
dele. O mesmo pode ser feito com 
o cravo-da-índia ou casca de laranja.

Detergente - Em um copo de 200 
ml, acrescente metade de água e 
metade de detergente. Coloque 

em um borrifador ou seringa, 
e aplique em cantos, frestas e 
outros possíveis espaços onde 
possa haver ninhos de formiga. 

Vinagre - Para evitar que as for-
migas apareçam, borrife vinagre 
branco no piso da cozinha após 
a limpeza do ambiente. 

Suco de limão - Espalhe suco 
de limão nas bordas das janelas 
e portas que ficam expostas ao ar 
livre. O cheiro forte da fruta cítrica 
vai incomodar elas.

Fonte: Casa e Jardim
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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
Paciência e planejamento do futuro serão as suas 
melhores qualidades hoje. Reorganize os seus 
planos. Encontros serão intensos.

Aquário 21/01 a 19/02
Uma mudança de vida vai se tornar possível 
nesta quarta-feira. Certifique-se de analisar a 
situação antes de avançar. É a hora de decla-
rar seu amor!

Peixes 20/02 a 20/03
Terá um dia muito criativo. Deve ter uma conversa 
difícil que está adiando, pois vai resolver a situação 
com calma e sem discussões.

Você precisa desacelerar, mas não se afaste! Vá 
em frente, sem sentimentos de culpa ou preocupa-
ções! Pode praticar um esporte de resistência para 
alcançar um melhor equilíbrio. 

Não confie em ninguém além de você mesmo. 
Sua natureza realista será de grande ajuda para 
as pessoas ao seu redor, mas não se esqueça de 
pensar em você.

Terá a oportunidade de mudança sem se sentir 
culpado. Precisa ficar sozinho para recarregar 
suas baterias. Se você for solteiro, um encontro 
extraordinário surgirá.

As pessoas vão exigir muito de você. Sua calma 
permitirá que você desfrute os prazeres da vida. No 
amor procure ter momentos de aventura.

Suas aspirações são realçadas. No amor pas-
sará por um processo de consolidação e estabili-
dade. Sua atitude despreocupada atrai a atenção 
de pretendentes.

Você vai ser capaz de tomar mais iniciativa do 
que de costume. Um elemento de felicidade está 
entrando em sua vida.

Você pode convencer e cativar com suas 
palavras. Vai receber uma ajuda inesperada 
tornando a conclusão de seus projetos de tra-
balho mais fácil.

Você precisa ser firme ao expor seus limites para 
impedir que as pessoas pisem em você. Sua apa-
tia poderia ser entendida como indiferença. Evite 
mal-entendidos.

Sua necessidade de progresso será uma força 
motriz para seus relacionamentos. Vai saber o que 
fazer para corrigir os erros do passado. Este não é 
o momento para pedir um aumento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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retrata u-
ma história
de amor

Sucesso
de Raul
Seixas

Pessoa 
que crê na
existência
de Deus

Professor  
Xavier, em

relação
aos X-Men 

(?) de luz,
arma dos

Jedis
(Cin.)

(?) materi-
ais: dese-
jo do con-
sumista

Em (?): 
teorica-
mente

Thiago
Neves,

meia (fut.)

Rio que
cruza o
Ceará e
o Piauí

(?) Diniz,
atriz

Sufixo de
"audaz"

Custo, em
inglês

Afluente
do Reno
Gordura
líquida

Casaco,
em inglês
Roentgen
(símbolo)

(?) Rava-
che, atriz
Máquina
de tecer

Quebrar
um com-
promisso
já assu-

mido
(pop.)

Tecido
muito fino

Corpo
celeste

Papel do 
Movimen-
to Demo-
crático

Brasileiro
durante
a ditadu-
ra militar

"Um", em 
"unicelular"
Pintura ou

Teatro

Encontros
vocálicos

Órgão
filtrador

Dançam 
a valsa

Reposição
(?): trata-

mento comum de mu-
lheres na menopausa

"Gaivota",
em tupi

Distanciamento emo-
cional (fig.) Oscar de

Gary Old-
man (2018)

Porção do oceano
que banha a maior

parte da costa
brasileira

Peixe típi-
co do su-
shi (Cul.)

Adoro

Real
Potosí, no

placar
(fut.)

Uno (uma
coisa a
outra)

51, em
romanos

O animal
que man-
tém a tem-
peratura
interna

constante

3/ati. 4/coat — cost — poti. 8/antítese. 10/homeotermo.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
14 
00 
00 
05

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Cinco pessoas foram detidas 
por policiais militares do Pelotão de 
Choque na Rua Topázio, no Bairro 
Esmeralda, zona sul de Cascavel, 
na tarde de ontem. 

Após uma denúncia de ameaça, 
a equipe se deslocou até o ende-
reço informado. Durante as diligên-
cias, os militares localizaram dois 

suspeitos dentro de um Gol. Com 
os homens foram encontrados um 
revólver e munições. 

Os dois teriam ameaçado outras 
pessoas em uma residência no Con-
junto Paulo Godoy, região oeste da 
cidade, por conta de dívidas de drogas.

Na residência, os militares encon-
traram mais três pessoas com 

Choque detém cinco com 
armas de fogo no Esmeralda

A Prefeitura de Cascavel 
alerta a população sobre infor-
mações falsas que circulam nas 
redes sociais de um programa 
chamado Vale Mercado 2021. 

O comunicado distribuído pelos 
aplicativos disponibiliza um link 
falso que leva a sites não oficiais.

A Secretaria de Assistência 
Social vem sendo procurada por 
moradores sobre o benefício que 
não existe, e alerta que é impor-
tante a pessoa excluir imediata-
mente a mensagem e desconsiderar 
qualquer solicitação de informações 
pessoais. Não deve clicar nos links.

Quem estiver em situação de 
vulnerabilidade deve procurar o Cras 
(Centro de Referência e Assistência 
Social) mais próximo de casa ou 
entrar em contato pelos telefones: 

Cras Cancelli .................... (45) 3902-2701/  99134-7354
Cras Cascavel Velho  ....... (45) 3902-1735 / 99114-3162
Cras Central  .................... (45) 3902-1759/ 99135-7731
Cras Interlagos  ................ (45) 3902-1776/ 99116-2643
Cras Morumbi  ................. (45) 3902-1482 / 99113-8626
Cras Periolo  .................... (45) 3902-1768/ 99114-6724
Cras Riviera  .................... (45) 3902-1775/ 99128-9722
Cras XIV de Novembro  ... (45) 3902-1774/ 99118-0106 
Cras CEU  ........................ (45) 3902-1716 / 99115-4350 

 Por tempo indeterminado, a 
Polícia Militar passa a empregar, 
além de todo o efetivo operacional, 
quase que integralmente o efetivo 
administrativo para auxiliar nas 
operações referentes ao decreto 
que visa minimizar os efeitos da 
covid-19 em todo o Paraná. 

O administrativo da PM do Paraná 
funciona somente das 13h às 19h 
até dia 7 de março, com metade do 
pessoal revezando no administra-
tivo e metade nas ruas, auxiliando 
no combate a crimes relacionados 
à pandemia. O decreto tem vigência 
até as 5h do próximo dia 8.

Revenda é fechada
Agentes da PM, do Corpo de Bombei-
ros e fiscais da Prefeitura de Cascavel 

notificaram e fecharam uma revenda de 
veículos na tarde de ontem (2). 

A revenda estava atendendo apesar da 
proibição estabelecida pelo decreto em 
vigor no Estado desde o último sábado.

Após o flagrante, as equipes da pre-
feitura notificaram o comércio e, caso 
ocorra reincidência, a empresa deverá 
ser multada e pode, inclusive, perder o 

alvará de funcionamento.
Denúncias sobre comércio e serviços 

não essenciais abertos podem ser feitas 
para os telefones 190, 197 e 156.

No poste
Uma câmera de segurança 

registrou o furto do refletor de 
uma farmácia no Bairro Floresta, 
na madrugada de terça-feira (2) 
em Cascavel. O homem sobe 
no poste para pegar o refletor. 
Denúncias sobre o paradeiro do 
criminoso podem ser repassadas 
pelos telefones 190, 197 e 153. 

Van com eletrônicos é apreendida  

drogas, dinheiro e balança de preci-
são. Eles foram encaminhados para 
a 15ª Subdivisão Policial de Cascavel 
para as medidas cabíveis.  

Prefeitura alerta 
para fake news 

sobre vale-mercado

PM reforça efetivo para 
fiscalizar decreto estadual

Uma van com placas de Ponta Grossa foi apreen-
dida durante uma abordagem de rotina na tarde 

de ontem no posto da PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) na BR-277, em Cascavel. No veículo, 
foram encontrados diversos eletrônicos como 

celulares e tablets. Os 12 passageiros que esta-
vam no veículo foram orientados e liberados. Os 
produtos apreendidos e o veículo foram encami-

nhados ao pátio da Receita Federal. 
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 O presidente do Cascavel Fut-
sal, Jef ferson Zini, anunciou a 
renovação de contrato com o téc-
nico Cassiano Klein. O treinador, 
atual campeão paranaense, teve 
seu contrato de três anos prorro-
gado por mais duas temporadas. 
“Faltando um ano para encerar o 
contrato, recebo essa confiança de 
renovação até o fim de 2023. Isso 
gera uma expectativa, uma res-
ponsabilidade em comandar uma 
equipe como a do Cascavel, espe-
cialmente pelo planejamento que a 
equipe vem tendo e pela inovação, 
porque é raro hoje, no Brasil, um 
time de futsal fechar um contrato 
de três anos”, comenta Klein.

Cassiano chegou ao Cascavel 
em 2019 vindo do Joaçaba, de 
Santa Catarina, onde estava havia 
seis anos. A estreia foi no dia 23 
de março com goleada sobre o 
Palmas, por 7 a 2, no Ginásio da 
Neva, pela Série Ouro. 

Até agora, já comandou a Ser-
pente Tricolor em 88 jogos, em 
três competições: Campeonato 
Paranaense, Liga Paraná e Liga 
Nacional.

Em dois anos de trabalho, con-
quistou 48 vitórias, empatou 18 
vezes, sofreu 22 derrotas e garan-
tiu um título paranaense. 

Nesse período, o Cascavel Fut-
sal marcou 239 gols, com média 
de 2,71 por partida. Jogando em 
seus domínios, a última vez que o 
hexacampeão sofreu uma derrota 
foi no dia 29 de outubro de 2019, 
pela Liga Futsal Paraná, diante do 
Galo Dois Vizinhos.

AVALIAÇÃO
Per to de comandar o Casca-

vel Futsal pela centésima vez em 

Cassiano renova de olho
no título da Liga Nacional

TÉCNICO chegou em 2019 e vai permanecer no comando do time até o fim de 2023

FOTOS: ASSESSORIA

jogos oficiais, a avaliação do téc-
nico Cassiano Klein a respeito do 
trabalho feito até agora é positiva 
e foi decisivo para sua permanên-
cia. “Recebemos apoio na primeira 
temporada, fizemos ajustes e isso 
foi fundamental para a sequência. 
Para a segunda temporada, a per-
manência de alguns jogadores foi 
muito importante porque consegui-
mos acelerar o processo de apren-
dizado, de informações. Outro 
ponto relevante foi a chegada de 
profissionais na comissão técnica, 
dando-nos suporte especialmente 
ano passado, quando disputamos 
três competições em meio a uma 
pandemia”, avalia o treinador.

FUTURO
Com relação ao futuro, um desejo: “Vamos nos dedicando e trabalhando 

com seriedade. Nossa meta, nossa missão, é continuar disputando grandes 
competições. Temos a ambição de buscar um titulo que o Cascavel ainda 
não tem, que é o da Liga Nacional. Quero deixar esse legado e vamos nos 

empenhar para continuar sendo forte no Paraná, mas sonhando e brigando 
pelo título nacional”, projeta o técnico. 
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Após a confusão da primeira 
rodada, com partidas suspensas, libe-
radas e então suspensas novamente, 
devido ao decreto estadual baixado 
na última sexta-feira pelo governador 
Ratinho Junior, a segunda rodada do 
Campeonato Paranaense de Futebol, 
marcada para este meio de semana, 
está definida: não vai acontecer. 

A FPF (Federação Paranaense 
de Futebol) suspendeu os jogos por 
conta das recomendações do Minis-
tério Público a quatro municípios, 
depois do decreto estadual, que res-
tringiu a circulação de pessoas das 
20h às 5h, além de proibir atividades 
não essenciais.

Apenas dois dos seis jogos pro-
gramados ocorreram. Cianorte ven-
ceu por 1 a 0 o Athletico, enquanto 
Operário e Azuriz ficaram no 1 a 1.

Além das quatro partidas adia-
das no fim de semana, pela primeira 
rodada, as outras seis previstas 
para esta quarta (3) e quinta-feira 
(4) estão suspensas. 

Por meio de nota, a entidade 

Seis confrontos válidos pela 
2ª rodada serão remarcados

 A árbitra paranaense Edina Alves, 
nascida em Goioerê, vai se tornar 
nesta quar ta-feira (3) a primeira 
mulher a apitar um clássico entre 
Corinthians e Palmeiras, marcado 
para as 19h, válido pela segunda 
rodada do Campeonato Paulista. 

Edina foi a primeira mulher a 
chefiar um trio de arbitragem em 
uma competição masculina da Fifa, 
quando atuou no Mundial de Clubes, 
no Qatar. Auxiliada por Neuza Nack, 
ela atuou na disputa pelo quinto lugar 
entre o anfitrião Al Duhail e o Ulsan 
Hyundai, da Coreia do Sul.

Em 2019, ela integrou o quadro de 
árbitros e árbitras na Copa do Mundo 

feminina, na França, onde atuou em 
quatro partidas, incluindo a semifinal 
entre Estados Unidos e Inglaterra.

ADIAMENTO
Contudo, ontem o Corinthians 

estudava pedir o adiamento do clás-
sico desta quarta diante do Palmei-
ras. É que o clube alvinegro detectou 
um possível surto de covid-19 entre 
funcionários, membros da comissão 
técnica e dirigentes. Caso essa sus-
peita se confirme, pretende forma-
lizar à FPF (Federação Paulista de 
Futebol) o pedido para a partida ser 
remarcada para outra data por ques-
tões de segurança.

PARANAENSE

informou que novas datas para 
as partidas serão marcadas pelo 
Departamento de Competições da 
Federação. A Federação ainda não 
se pronunciou a respeito dos jogos 
que estão agendados para o fim de 
semana, mas tudo leva a crer que 
serão suspensos também.

Além do Estadual, seis equipes do 
Paraná disputam a Copa do Brasil, que 
tem início previsto para 10 de março: 
Athletico, Coritiba, Paraná Clube, Futebol 
Clube Cascavel, Cianorte e Operário.

Paranaense Edina Alves vai apitar clássico Corinthians X Palmeiras

FC CASCAVEL esperava estrear em casa, no último sábado
JOGOS ADIADOS

    1ª RODADA 
 Londrina  x  Maringá FC
 FC Cascavel  x  Paraná Clube
 Toledo  x  Rio Branco
 Coritiba  x  Cascavel CR

    2ª RODADA 
 Paraná Clube  x  Londrina
 Rio Branco  x  Cianorte
 Azuriz  x  FC Cascavel
 Cascavel CR  x  Toledo
 Maringá FC  x  Coritiba
 Athletico  x  Operário

JOGOS À ESPERA DE DEFINIÇÃO
    3ª RODADA - SÁBADO (6)

17h15 Coritiba x Toledo

       DOMINGO (7)
16h  Paraná  x  Maringá
16h Cianorte  x  Cascavel CR
16h Operário  x  Rio Branco
16h Londrina  x  Azuriz
19h FC Cascavel  x  Athletico 

ASSESSORIA
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 O Palmeiras saiu na frente em busca 
do título da Copa do Brasil. Jogando em 
Porto Alegre, os comandados por Abel 
Ferreira venceram o Grêmio por 1 a 0, 
gol de Gustavo Gómez, e jogarão por 
um empate no Allianz Parque, neste 
domingo (7), ás 18h. E o clube paulista 
conseguiu algo que só o Tricolor, em 2016, 
havia feito - e foi campeão.

Nas finais do torneio nacional, em 17 
oportunidades os mandantes venceram 
a partida de ida, em casa (1990, 1992, 
1995, 1998, 1999, 2002, 2005, 2006, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 
e 2019). Nas outras 13, o resultado foi o 
empate (1989, 1991, 1993, 1994, 1996, 
1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2013 

e 2017). Apenas em 2016, o Grêmio, sob o 
comando de Renato Gaúcho, venceu como 
visitante a partida de ida.

Na ocasião, a equipe gaúcha fez 3 a 
1 em cima do Atlético-MG, gols de Pedro 
Rocha, duas vezes, e Luan. Na partida de 
volta, empate por 1 a 1 e título do Grêmio.

O Grêmio, campeão em cinco oportu-
nidades (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016), 
vai em busca do hexa. Já o Palmeiras está 
na caça do tetracampeonato. O Verdão 
levantou a taça em 1998, 2012 e 2015.

Por conta da vitória, os comandados 
por Abel Ferreira têm a vantagem do 
empate. Já o Tricolor precisa vencer por 
dois gols de diferença. Qualquer vitória 
por um gol leva a decisão para os pênaltis.

 Participando da Copa do Brasil 
pela primeira, o Futebol Clube Casca-
vel conheceu na tarde de ontem seu 
primeiro adversário na competição 
nacional. O duelo, que é disputado 
em jogo único, será contra o time 
catarinense do Figueirense, que tem 
a vantagem do empate.

Neste primeiro jogo pela Copa 
do Brasil, o time de Cascavel pre-
cisa vencer o Figueirense para se 
classificar para a segunda fase da 

FCC enfrenta Figueirense na
1ª fase da Copa do Brasil

competição. A partida contra o time 
catarinense ainda não tem data defi-
nida, mas deve ocorre no dia 10 ou 
17 de março, no Estádio Olímpico 
Regional Arnaldo Busatto.

“Será um jogo muito difícil, mas 
estamos também confiantes na pre-
paração que fizemos durante esta pré-
-temporada, sempre buscando nosso 
objetivo que é a classificação”, desta-
cou o técnico do FC Cascavel, Tcheco.

A vitória contra o time catarinense 

Grêmio estreia 
no Gauchão 

Final: Palmeiras só precisa do empate

Nesta quarta-feira, será a vez do Grêmio 
fazer a estreia no Campeonato Gaúcho. 
O time recebe o Brasil de Pelotas, a 
partir das 20h, na Arena Tricolor. 
Apesar de entrar em campo com o time 
alternativo, Renato Portaluppi estará 
no comando da equipe, mostrando que 
o planejamento em relação à tempo-
rada fica um pouco diferente do que 
vinha sendo utilizado. Renato disse que 
pretende fazer observações mais de 
perto, além de dar mais moral para os 
jogadores mais jovens. O Inter estreou 
na última segunda-feira e venceu o 
Juventude por 1 a 0. 

garante a sequência da Serpente 
Aurinegra na Copa do Brasil, que 
espera para enfrentar fora de casa o 
vencedor da partida entre Palmas do 
Tocantins ou Avaí de Santa Catarina.

“Confronto difícil, um time com 
tradição, um dos grandes do Sul do 
Brasil. Vamos trabalhar forte, espera-
mos fazer um grande jogo em busca 
da vitória, mas sabemos das dificul-
dades”, disse Valdinei Silva, presi-
dente do time de Cascavel. 
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