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MUITA DROGA
A Denarc apreendeu ontem R$ 16 milhões em cocaína que 
estava em um caminhão abordado na região do Pacaembu, 

zona sul de Cascavel. O veículo estava carregado de 
reciclados e os 209 quilos da droga escondidos na cabine. 

l Pág. 12 

 Apesar dos esforços locais e de parte da burocracia já vencida, a tentativa 
de compra de vacinas contra a covid-19 por parte do Município de Cascavel 

está travada. O problema é a falta de fornecedores. Até agora, só apareceram 
atravessadores, que não oferecem garantia de entrega. 

Tentativa de compra de vacinas 
trava por falta de fornecedores

l Pág. 3
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 Secretário de Saúde 
do Paraná, Beto Preto. 

Enfim, o medo!
Um antigo provérbio latino dizia “louvai o mar, mas conservai-vos 

na margem”. Outro russo alertava “louva o mar, sentado no aquece-
dor”. O medo habita o desconhecido e por muitos séculos o mar era 
este lugar. Um espaço explorado pela literatura, com seres marinhos 
gigantes, monstruosos. No livro “História do Medo no Ocidente’’, Jean 
Delumeau aborda incansavelmente o temor, por séculos, da represen-
tação do desconhecido mar, muito antes da gloriosa figura de Iemanjá.

O autor também relata que as populações do Ocidente foram 
diretamente afetadas, há alguns séculos, por um profundo abalo 
psíquico provocado pelo medo. A angústia tinha o poder de desa-
gregar as sociedades por meio de indivíduos submetidos a reme-
tidos estresses. Temores provocados pelo desconhecido, mas 
também por guerras, doenças, pelo oculto da religião. Eram fobias 
introduzidas em doses de desespero.

Em uma recente reportagem sobre casos de enfermeiros que 
não aplicaram corretamente a vacina contra a covid-19, uma leitora 
perguntou se havia algum exame para comprovar a aplicação, 
pois ela iria sozinha e não tinha quem filmasse o procedimento. O 
medo! O medo de pegar a doença, de morrer, de transmitir para 
os próximos. O medo de não receber corretamente a vacina da 
qual tem direito. O medo de perder o emprego, de não ter dinheiro, 
comida. O medo de adoecer e não ter oxigênio ou remédios para 
intubação, ou de sequer ter vaga no hospital. O medo de pedir para 
alguém vestir a máscara e levar um soco na cara, ou um tiro. O 
medo de um golpe político, da instabilidade. O medo!

Vivemos um cenário perfeito para ampliar medos, assustar, 
causar confusão generalizada e, assim, nos apegarmos a qualquer 
saída divulgada como mais simples, rápida e fácil. Com o mar (!) 
de fake news que inundam nossa vida diariamente e também con-
tribuem para encharcar a sociedade de medo, um possível Estado 
de Sítio pode ser divulgado como algo bom, uma solução viável e 
necessária. O medo está causando o momento perfeito para essa 
situação. Novamente, o medo do mar, mas um mar de ignorância.

Diogo Cavazotti - mestre em Direitos Humanos e Direito 
Internacional Humanitário

 “Se conseguirmos vacinar 
até 31 de maio os cerca de 4,6 
milhões de paranaenses que 

fazem parte dos grupos prioritários, 
teremos uma queda expressiva no 
número de casos que necessitam 

de internação hospitalar. (...) Essa 
estratégia está montada, mas 

precisamos do insumo principal, que 
é a vacina. Mas também já começo a 
me preocupar com o cenário dentro 

de quatro ou cinco meses, no período 
do inverno. A covid-19 não vai 

acabar em 2021, ela pode arrefecer, 
mas provavelmente teremos 

que continuar cuidando 
 e vacinando”.
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Bolsonaro: “Há possibilidade”
de o Brasil fabricar Sputnik V

Brasília - O presidente Jair 
Bolsonaro afirmou ontem, em 
entrevista à CNN, que “há uma 
grande possibilidade de o Bra-
sil fabricar a [vacina] Sputnik 
V”. No início da tarde, ele con-
versou com o presidente da 
Rússia, Vladimir Putin, sobre 
o assunto. “O Brasil avançou 
na negociação, sem inter-
mediário. A negociação é 
entre o governo brasileiro e 
o governo russo”, disse. 

Em vídeo obtido pela CNN, 
Bolsonaro esclarece: “Logica-
mente, dependemos ainda 
de resolver alguns entraves 
aqui, no Brasil, e estamos 
com contatos com as demais 

Anvisa multa empresas por vender medicamentos acima do preço
Brasília - Empresas do setor 

farmacêutico foram multadas 
em R$ 15,2 milhões por ven-
der medicamentos usados no 
enfrentamento à covid-19 acima 
do preço autorizado no Brasil. A 
aplicação da multa foi uma deci-
são da secretaria-executiva da 

autoridades, entre elas a 
Anvisa, de como nós pode-
mos efetivamente importar 
essa vacina”.

A  S e co m  ( S e c r e ta r i a 
Especial de Comunicação 
Social) informou em nota 
que o presidente telefonou 
ao seu par russo e abordou 
a possibilidade de aquisi-
ção e fabricação da vacina 
Sputnik no Brasil. Além dos 
dois chefes de Estado, parti-
ciparam da ligação os minis-
tros das Relações Exteriores, 
Carlos Alberto França, da 
Saúde, Marcelo Queiroga, e 
da Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República, Onyx 

Lorenzoni, e o diretor-pre-
sidente da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária), Antônio Barra Torres.

Em entrevista coletiva pos-
terior à reunião, Barra Torres 
afirmou que a produção no 
Brasil “é uma possibilidade 
concreta”. Ele explicou que a 
União Química seria a respon-
sável pela produção no País e 
que as instalações da empresa 
já foram inspecionadas e apro-
vadas pela Anvisa.

No vídeo revelado pela 
CNN, o ministro da Saúde 
também se manifestou, 
afirmando que a reunião foi 
uma “cúpula de alto nível”. 

“Assim que houver uma supe-
ração nas questões regulató-
rias, estaremos aplicando a 
vacina aqui, no Brasil”, com-
pletou o Queiroga.

SEM APROVAÇÃO
A vacina Sputnik V ainda 

não recebeu aprovação da 
Anvisa nem para uso emer-
gencial nem para registro defi-
nitivo. Ontem, a diretoria da 
Agência se reuniu com gover-
nadores do Consórcio Nor-
deste para tratar do pedido de 
uso emergencial. O consórcio 
reservou 37 milhões de doses 
do imunizante, que devem ser 
importadas. Governadores 

de nove estados protocola-
ram pedido de importação na 
Anvisa na semana passada e 
agora tentam acelerar a apro-
vação do uso emergencial.

Segundo a Anvisa, o órgão 
vem esbarrando em dificulda-
des para obter toda a docu-
mentação necessária da União 
Química. O primeiro pedido de 
uso emergencial do laborató-
rio, feito em janeiro, chegou a 
ser recusado pela Anvisa por-
que não tinha “requisitos míni-
mos para submissão e análise”, 
segundo a agência. Outro 
pedido, feito há duas sema-
nas, teve o prazo de análise 
suspenso por falta de dados.

Cmed (Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos), 
que é exercida pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária).

A Anvisa não informou 
quais empresas foram penali-
zadas nem citou os nomes dos 

medicamentos que motivaram 
a punição. No entanto, decla-
rou que, desde julho de 2020, 
encaminhou mais de 70 ofícios 
a fabricantes com solicitação de 
dados de comercialização de 
kits de intubação orotraqueal.

A Cmed é responsável por 

fixar os preços máximos permi-
tidos para a venda de remédios. 
Farmácias e drogarias, labora-
tórios, distribuidores e importa-
dores não podem cobrar valores 
acima dos que estão listados.

Desde julho de 2020, uma for-
ça-tarefa criada especificamente 

para atuar durante a pandemia 
realiza ações de monitoramento 
e fiscalização. Até março de 
2021, o grupo já havia instau-
rado 139 processos de sanção e 
aplicado 64 multas a agentes do 
setor farmacêutico por descum-
primento das regras de preço.
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Com as devidas legis-
lações aprovadas e par-
ticipando de impor tantes 
consórcios, o Município de 
Cascavel parecia estar na 
vanguarda da corrida pela 
compra das vacinas para 
o combate à covid-19. O 
prefeito Leonaldo Paranhos 
movimenta o assunto em 
Cascavel e região há pouco 
mais de um mês, e chegou 
a confirmar que uma medida 
cautelar seria proposta na 
Justiça Federal para garan-
tir que, quando adquiridos, 
os imunizantes chegassem 
ao Município e não fossem 
requisitados pelo PNI (Plano 
Nacional de Imunização).

Contudo, a dificuldade 
para encontrar fornecedo-
res travou as ações locais e 
regionais, e, inclusive, a par-
ceria entre o Poder Público 
e a iniciativa privada para a 
aquisição dos imunizantes.

De acordo com chefe do 
Comitê de Crise da Covid-19 
de Cascavel, Thiago Stefa-
nello, a prefeitura não encon-
trou laboratório que assine 
contrato para a entrega ime-
diata das vacinas.

Segundo ele, existem 
vários intermediários, con-
tudo, eles não apresentam 
documento formal garan-
tindo a entrega e o estoque 
dos imunizantes.

O Município de Cascavel 
segue em tratativas diretas 
com alguns laboratórios, a 
fim de conseguir a compra 
dos imunizantes. “Estamos 
em tratativas diretas com 
a Sinovac e o Cansino, da 
China, o Instituto Gamaleya, 
da Rússia, e com a Astraze-
neca. Também já fizemos con-
tato com o Butantan, sobre a 
nova vacina Butanvac, e com 
a Farmacore, fabricante da 
Versamune, as duas últimas 

brasileiras”, lista. 
De acordo com Stefanello, 

a alta demanda dos labora-
tórios acaba não garantindo 
a entrega das vacinas, o 
que dificulta a realização de 
novos contratos.

Segundo o procura-
dor-geral do Município, 
Luciano Braga Côrtes, para 
a propositura da ação, pri-
meiro é necessário definir 
o contrato para a aquisição 
dos imunizantes.

PARCERIA
A Câmara de Cascavel 

aprovou, ainda em março, 
projeto de lei que autoriza a 
prefeitura a celebrar parce-
ria com empresas privadas 
para a compra de vacinas 
contra a covid-19. 

A parceria prevê uma 
espécie de plano de vaci-
nação paralelo ao nacional, 
que visa adquirir ao menos 
100 mil vacinas, que seriam 
destinadas a trabalhadores 
e professores.

De acordo com o pre-
sidente do Codesc (Con-
selho de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável de 
Cascavel), Alci Rotta Junior, 
as entidades conversaram 
na semana passada com 
o prefeito Paranhos, mas 
ainda é necessário resolver 
a questão jurídica que irá 
garantir que as doses che-
guem a Cascavel e receber 
o aval da Anvisa para que 
libere o cronograma muni-
cipal de vacinação. 

Pela parceria, a expec-
tativa é arrecadar R$ 9 
milhões da iniciativa privada 
e os outros R$ 9 milhões 
serão contrapartida do Muni-
cípio. De acordo com Rotta, 
a captação dos valores só 
será iniciada quando tudo 
estiver resolvido. 

Alécio estressado
Depois de desfilar com uma longa corrente no pescoço, o 
presidente da Câmara de Cascavel, Alécio Espinola (PSC), 

tirou 30 dias de licença (remunerada), por recomendação do 
médico Lísias Tomé. Ele estaria com “estresse, ansiedade e 
pânico”. Quem passa a conduzir os trabalhos nesse período 

é o 1º vice-presidente da Casa, Rômulo Quintino (PSC).

RPV em R$ 35 mil
Não deu o choro da OAB. A Câmara de Cascavel aprovou 

a mudança no limite da RPV (Requisição de Pequeno 
Valor). Ficou em R$ 35 mil o novo limite para que um 
débito do Poder Público municipal seja pago por essa 

modalidade. A proposição, apresentada pelo Executivo, 
reduzia de R$ 60 mil para R$ 10 mil. A OAB reclamou e os 
vereadores aprovaram então uma emenda que estipulou 
o limite em R$ 35 mil. Estima-se que 95% das ações serão 

atendidas dentro desse novo teto.

E o suplente?
Quem deve assumir a vaga 
do vereador Alécio é o 
1º suplente Misael Junior 
(PSC). Contudo, Misael 
está nomeado como 
diretor administrativo 
da Acesc e, caso aceite 
ocupar a vaga por 30 
dias, corre o risco de não 
voltar para a Acesc, já 
que o prefeito Paranhos 
proibiu nomeações até o 
fim do ano. Na tarde de 
ontem, Misael disse que 
não havia sido notificado 
pela Câmara, mas que 
pretendia assumir o cargo. 
O segundo suplente é 
Carlinhos Oliveira e a 
terceira, Descire Doneda.

Isolamento
Na sessão de ontem 
(6), a representante do 
Sindicon (Sindicato dos 
Correios) Elizabete Ortiz 
fez um apelo na tribuna 
da Câmara de Vereadores 
para que os parlamentares 
intercedam pelos 
trabalhadores dos Correios, 
que estão expostos à 
covid-19. Ela disse que essa 
era a última opção, pois 
já procurou Ministério 

Público e outras instituições 
federais, sem sucesso.

Corte na carne
A Prefeitura de Cascavel 
publicou apenas ontem 
o Decreto 16.057/2021 
(anunciado há uma semana), 
que estabelece medidas 
para redução e controle da 
execução orçamentária no 
Município. Entre as medidas 
previstas está a proibição 
na contratação de pessoal, 
inclusive para reposição de 
vagas, nomeação em cargos 
comissionados, proibição no 
aumento de gratificações e 
pagamento de indenização 
de férias e licença-prêmio. 
A medida também prevê 
a redução de gastos com 
energia elétrica, água, 
combustível e manutenção 
da frota, até com fotocópias. 

Contingência
Os secretários precisam 
ainda apresentar um plano 
de cortes internos em 15 
dias. De acordo com o 
prefeito Leonaldo Paranhos, 
a previsão é de que o 
Executivo economize 
R$ 6 milhões com o plano 
de contingência.

Tentativa de compra 
de vacinas trava por 
falta de fornecedores
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 As pequenas e microempresas 
paranaenses dos segmentos mais 
afetados pela pandemia receberão 
um auxílio emergencial do governo 
do Estado. O anúncio foi feito na 
manhã dessa terça-feira (6) pelo 
governador Carlos Massa Ratinho 
Junior em um encontro com depu-
tados estaduais, chefes de outros 
Poderes e representantes do setor 
produtivo. As iniciativas tramitarão 
na Assembleia Legislativa.

No total, 86,7 mil empresas 
terão direito a um socorro de R$ 
59,6 milhões, com recursos prove-
nientes do Fecoop (Fundo Estadual 
de Combate à Pobreza do Paraná). 
Pequenas empresas cadastradas 
no Simples Nacional em quatro 
segmentos receberão R$ 1.000. 
Já os MEIs (Microempreendedores 
Individuais) de seis setores terão 

 Parcelamento e prorrogação
O projeto de lei também prorroga por 120 dias a validade das Certidões Nega-
tivas de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual e das Certidões Positivas 

com Efeitos de Negativa de Regularidade de Débitos Tributários e de Dívida 
Ativa Estadual, bem como a consulta ao Cadin (Cadastro Informativo Estadual), 
para fins de operações de crédito realizadas com instituições financeiras públi-

cas no âmbito do Estado do Paraná.
Como medida auxiliar no crédito, cerca de 40 mil empresários que têm financia-
mentos ativos na Fomento Paraná terão as parcelas congeladas por seis meses.
Será publicado um decreto que prorroga o prazo de pagamento da parcela esta-

dual do ICMS devido por estabelecimentos optantes do Simples Nacional. 
A medida pode beneficiar até 226 mil pequenas empresas ativas no Paraná.
O texto estipula que os pagamentos referentes aos meses de março, abril e 

maio de 2021 terão vencimento em 30 de junho, 30 de julho e 31 de agosto, 
respectivamente. Assim, portanto, os pequenos empresários ganham três 

meses de folga nas contas. 
Outro decreto prevê o parcelamento do ICMS devido a título de substituição 
tributária (GIA-ST), em até seis parcelas mensais, no caso de fatos geradores 

ocorridos até abril de 2021. A medida vale para empresas inscritas ou não em 
dívida ativa, e o benefício pode ser requerido até o dia 30 de junho.

COOPERA
Outra medida anunciada foi um novo edital de R$ 31,5 milhões para o Coopera 

Paraná. O Programa de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar do 
Paraná (Coopera Paraná) é uma ação governamental com o objetivo de fortale-
cer as organizações cooperativas como instrumentos para melhorar a competiti-

vidade e a renda dos agricultores familiares. 

Cascavelenses 
podem participar 
do Planejamento 

Orçamentário 
Você pode fazer a diferença no 
futuro de Cascavel e participar 
ativamente das decisões sobre 
os investimentos do Município 
contribuindo na elaboração das 
peças orçamentárias PPA 2022-
2025 e LDO/LOA 2022, Plano 
Plurianual e Lei de Diretrizes 
Orçamentárias/Lei do Orça-

mento Anual, respectivamente. 
Para isso, a Prefeitura de Cas-
cavel disponibiliza a consulta 

pública on-line, por meio do site 
www.participacascavel.com.br.
Para enviar a sugestão, basta 
acessar o site e, no local indi-
cado, fazer suas sugestões. O 
acesso para fazer parte do Pla-
nejamento Participativo estará 

disponível até 31 de maio.

Governo estadual dará auxílio
de R$ 500 a R$ 1.000 a MEIs

direito a R$ 500.
Serão quatro parcelas de R$ 250 

para pequenas e microempresas 
paranaenses optantes do Simples 
Nacional com Cnae (Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas) 
de Transporte de Passageiros (como 
vans escolares e ônibus de turismo), 
de Confecções de Vestuário e Cal-
çados (lojas de roupas, calçados e 
outros itens de vestuário), de Bares, 
Lanchonetes e Restaurantes e simi-
lares, e Aluguel de Equipamentos 
Recreativos e Esportivos.

QUEM PODE
Para receber o auxílio, é pre-

ciso ter inscrição estadual ativa e 
comprovar faturamento ou decla-
ração no PGDAS-D no valor de 
até R$ 360 mil durante o ano de 
2020. Em todo o Paraná, 32.697 

empresas podem se enquadram 
nesses requisitos necessários e 
solicitar o auxílio, segundo esti-
mativas da Secretaria de Estado 
da Fazenda. O investimento será 
de R$ 32,6 milhões.

Já os MEIs dos segmentos de 
Bares, Lanchonetes e Restau-
rantes, Produtores de Eventos, 
Agentes de Viagem e Operadores 
Turísticos, Atividades de Sonoriza-
ção e Iluminação, Casas de Even-
tos, Empresas de Filmagens de 
Eventos e Produtores de Teatro 
receberão duas parcelas de R$ 
250. Em todo o Estado, 54 mil 
microempreendedores podem 
fazer parte deste recorte. O inves-
timento será de R$ 27 milhões.
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coronavirus.pr.gov.br

Contra 
a Covid-19, 
vacina de 
domingo 
a domingo.
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A partir de agora, quem for vacinar con-
tra a covid-19 em Cascavel poderá ajudar 
voluntariamente na campanha de arreca-
dação de alimentos para as famílias que 
enfrentam dificuldades devido à pandemia.

Os moradores dos grupos prioritários 
estão sendo convidados a levar um quilo 
de alimento não perecível no drive-thru 
(Centro de Eventos) e o Provopar vai se 

encarregar de entregar para as pessoas 
necessitadas.

“Estamos recebendo alimentos no 
posto de vacinação na Unioeste, onde acon-
tece a segunda dose para os idosos e, tão 
logo seja retomada a primeira dose, tam-
bém no Centro de Eventos”, disse Fabíola 
Paranhos, presidente de honra do Provopar.

A iniciativa solidária começou ontem 

e segue enquanto houver a vacinação. “A 
intenção é beneficiar famílias vulneráveis 
neste momento difícil. Ninguém é obri-
gado, mas a colaboração é fundamental 
para ajudar quem mais precisa”.

O Provopar informa que aumentou 
em 30% a procura por ajuda desde o iní-
cio da pandemia. As doações vão ajudar 
6 mil cadastrada no programa. 

 A produção de alimentos no 
perímetro urbano ganhou força nos 
últimos anos em Cascavel, com a 
criação do Programa Agricultura 
Urbana. Hoje, são 86 áreas culti-
vadas e a expectativa é de chegar 
ao fim do ano com 120 hortas em 
diferentes pontos da cidade.

Esta semana, o prefeito Leo-
naldo Paranhos assinou o chama-
mento público com as ONGs (Orga-
nizações Não Governamentais) que 
participam do projeto, que é coor-
denado pelo Território Cidadão. 

Paranhos destacou a importân-
cia de produzir alimentos em espa-
ços urbanos, principalmente neste 
momento de pandemia, para garan-
tir a alimentação para as famílias 
que necessitam. “É um programa 
essencial e agora, mais do que 

Agricultura Urbana projeta 
120 hortas para Cascavel

nunca, tornou-se mais essencial 
ainda”, afirmou o prefeito.

DIVISÃO
Patrik Tristacci, coordenador do 

programa, explica como será o tra-
balho das ONGs. “Elas vão fazer 
parte de todo o trabalho na agricul-
tura urbana, vão prestar assistên-
cia em todos os bairros da cidade. 
Vamos trabalhar nas hortas exis-
tentes e na instalação de novas, 
em outras áreas”, resume.

O chamamento público dividiu os 
trabalhos em quatro áreas e cada 
ONG ficou responsável em cuidar de 
duas áreas. Elas recebem um valor 
mensal de R$ 9 mil para o custeio e 
a execução dos trabalhos.

Antonio Marcos Gomes Nogueira, 
presidente da ONG Amigos dos Rios, 

também destaca a função social do 
Programa Agricultura Urbana: “Esse 
programa vem a calhar, porque é 
uma oportunidade que se tem, na 
qual a prefeitura vai disponibilizar 
todo o maquinário para que a pes-
soa possa fazer do terreno baldio 
um espaço produtivo. Então, é uma 
forma de renda”.

Campanha incentiva doação de alimentos durante a imunização

ARQUIVO/SECOM

PROGRAMA possui 86 hortas espalhadas 
pela cidade 
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O Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das vacinas contra 
a covid-19 e contra a gripe simultaneamente. A orientação, neste 
momento, é priorizar a imunização contra a covid-19 e respeitar o intervalo 
de 14 dias entre uma e outra dose para tomar a vacina contra a gripe.

 A reivindicação dos profissio-
nais que atuam nas UPAs (Uni-
dades de Pronto-Atendimento) de 
Cascavel para que seu adicional 
de urgência e emergência seja 
igualado ao dos servidores do PSF 
(Programa de Saúde da Família) 
foi pauta ontem da Comissão de 
Saúde da Câmara de Vereadores.

Além dos vereadores Edson 
Souza, Cidão da Telepar, Sadi Kisiel 
e Pedro Sampaio, participaram, 
pela prefeitura, o secretário de 
Saúde, Miroslau Bailak, e o chefe 
de Gabinete, Thiago Stefanello, 
que é chefe do Comitê de Crise da 
Covid-19. Pelos trabalhadores, esti-
veram presentes o presidente do 
Sismuvel (Sindicato dos Servidores 
Municipais), Ricieri D’Estefani, e a 
representante da Comissão de Fun-
cionários das UPAs, Karen Fracaro. 

Os servidores explicaram que, 
atualmente, um técnico de enfer-
magem de UPA ganha em adicio-
nais a metade do que recebe um 

Abono e alteração no Plano de 
Cargos são propostas para UPAs

da enfermagem do PSF. A mesma 
diferença existe nas profissões 
com curso superior.

No caso do percentual pago 
pelas horas extras, os funcionários 
das UPAs recebem 50% a mais que 
o valor da hora normal, enquanto 
os que vêm da UBSs recebem 
100% pela hora extra. Outro pro-
blema é a redução do adicional 
noturno, de 39%. O valor pago 
para o técnico de enfermagem, 
que antes era cerca de R$ 3,56 
por hora, caiu para R$ 2,17.

PLANO DE CARGOS
Stefanello disse que não adianta 

criar abonos e que o melhor é revi-
sar o Plano de Cargos e Salários 
atual para parar de tapar buracos. 

O secretário Miroslau Bailak 
concordou com a demanda e a 
proposta de correção, mas lem-
brou que a pandemia trouxe um 
momento de turbulência e incerte-
zas econômicas, não só presentes 

como do que está por vir. “No 
momento, até mesmo o decreto 
municipal em vigor proíbe qualquer 
gasto adicional com contratações 
e gratificações. Mas, com a pande-
mia amenizada, observando-se o 
impacto financeiro e a legislação, 
haverá total atenção às deman-
das”, prometeu.

Para traçar as mudanças, o pre-
sidente da Comissão de Saúde da 
Câmara, vereador Edson Souza, 
propôs a formação de uma comis-
são para estudar as mudanças no 
Plano de Cargos e Salários, que 
será composta por representantes 
do Executivo, do Legislativo e dos 
trabalhadores das UPAs.

IMPACTO FINANCEIRO
Outra providência, segundo Edson 

Souza, é solicitar imediatamente 
ao Poder Executivo um estudo do 
impacto financeiro da equiparação 
dos adicionais e uma fundamenta-
ção para a defasagem existente.  

Vacinação contra a gripe começa em 12 de abril
A Secretaria da Saúde do Paraná par-

ticipou ontem de reunião técnica virtual 
com o Ministério da Saúde para orienta-
ções sobre a 23ª Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza, que terá iní-
cio na semana que vem, dia 12, e seguirá 
até 19 de julho.

A meta para todos os estados é imunizar 
pelo menos 90% dos grupos prioritários. O 
Paraná deverá vacinar 4,4 milhões de pessoas 
e, para iniciar a primeira fase, recebeu 372 mil 
doses do Ministério da Saúde.

“Vamos trabalhar com duas campa-
nhas simultaneamente, contra a covid-19, 
já em andamento, e a partir do dia 12 
contra a Influenza. O Paraná tem exper-
tise em vacinação, conta com uma rede 
com 1.850 salas de vacina distribuídas por 
todos os municípios e equipes capacita-
das e preparadas”, disse o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

As orientações recebidas do ministério 

serão repassadas nesta quarta (7) para as 
22 Regionais de Saúde do Estado.

PÚBLICO
Os grupos prioritários serão distri-

buídos em três etapas. 
Na primeira, de 12 de abril a 10 de maio, 

serão imunizadas crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 
meses e 29 dias), gestantes, puérperas, 
povos indígenas e trabalhadores da saúde.

Na segunda fase, de 11 de maio a 
8 de junho, a vacinação abrangerá idosos 

com 60 anos e mais, professores das esco-
las públicas e privadas.

Na terceira etapa, de 9 de julho e 19 
de julho, estão pessoas com comorbidades, 
pessoas com deficiência permanente, cami-
nhoneiros, trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário de passageiros urbano 
e de longo curso, trabalhadores portuá-
rios, forças de segurança e salvamento, 
forças armadas, funcionários do sistema 
de privação de liberdade, população pri-
vada de liberdade e adolescentes e jovens 
em medidas socioeducativas.

IMPORTANTE
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 A Secretaria de Saúde de Cas-
cavel confirmou nessa terça-feira 
mais três óbitos e chegou a 582 
mortos por covid-19 desde o início 
da pandemia.

Das mor tes informadas 
ontem, tratam-se de um homem 
de 84 anos que não tinha comor-
bidades e estava internado em 
hospital público de Cascavel, que 
faleceu domingo (4); uma mulher 
de 68 anos que estava internada 

em hospital público de Cascavel 
e faleceu na segunda. Ela tinha 
doença hipertensiva crônica, dia-
betes mellitus, doença pulmonar 
crônica e doença cardíaca crô-
nica; e o outro é um homem de 
69 anos que tinha doença hiper-
tensiva crônica, diabetes melli-
tus e doença neurológica crônica; 
ele faleceu ontem.

Desde o início da pandemia, 
30.420 pessoas contraíram o novo 

coronavírus, das quais 29.614 são 
consideradas recuperadas. Dentre 
os infectados, 94 estão em isola-
mento domiciliar, 104 internados 
em UTI e 26 em enfermaria.

Apesar de ter havido queda de 
novos casos na última semana, os 
hospitais continuam lotados. Na 
Macro-Oeste, ontem 95,9% das 
UTIs exclusivas para tratar covid-
19 estavam ocupadas, sendo que 
em Cascavel a taxa era de 92,8%. 

 Em visita a Brasília no dia 11 
de março, o prefeito de Cascavel, 
Leonaldo Paranhos, divulgou em 
vídeo, ao lado do ex-deputado Aírton 
Antônio Soligo, o Aírton Cascavel, 
assessor especial do então minis-
tro Eduardo Pazuello, o envio de 30 
mil kits de exames do tipo RT-PCR 
doados pelo Ministério da Saúde. 
No vídeo, foi informado que seriam 
enviados 10 mil kits ainda naquela 
semana, o que ainda não aconteceu.

A nova informação do secretário 
de Saúde, Miroslau Bailak, é que o 
Ministério já despachou os exames 
para Cascavel, os quais devem che-
gar “nos próximos dias”. Serão 
30 mil kits RT-PCR (padrão ouro) 
e 11.500 kits de extração RNA, 
necessários para detectar o vírus. 

Contudo, o Município não pos-
sui a máquina necessária para pro-
cessar os resultados dos exames. 
Enquanto os testes não chegam, 
a Secretaria de Saúde avalia uma 
maneira de resolver o problema, 
por meio de convênio ou aquisição 
do equipamento, mas ainda não 
há definição sobre a questão. O 
teste RT-PCR é o que identifica a 

Atrasados, 40 mil kits 
devem chegar “em breve”

presença do vírus no organismo e 
confirma se o paciente está conta-
minado pela covid-19. É tido como 
o padrão ouro pela eficiência. Para 

a realização do teste, são inseri-
dos cotonetes estéreis no fundo do 
nariz e da garganta para a coleta 
de amostras para análise.

Território Eficiência 
Com a chegada dos 40 mil kits, será possível colocar em prática o Território 

Eficiência, que é um modelo de gestão que prevê atenção primária de combate 
à covid-19, buscando diagnosticar cientificamente os motivos de um bairro em 

questão ter o maior número de mortes na pandemia. 
O projeto-piloto será implantado no Conjunto Riviera, na região norte de Casca-
vel, e deve ser iniciado na segunda quinzena deste mês. O conjunto está locali-
zado no Bairro Floresta, o qual tem o maior coeficiente de mortalidade, com 19 

óbitos para uma abrangência de 7.300 moradores. 
Em 2020, o bairro ficou em segundo lugar nos maiores registros de óbitos, com 
13 mortes, ao lado do Santa Cruz, que teve a mesma quantidade de vidas perdi-
das no ano passado. Em primeiro lugar, ficou o Bairro Interlagos, com 20 mortes.
A Secretaria de Saúde prepara testagem em massa para a região, uma situação 
inédita que também vai fazer o sequenciamento genético do vírus, ajudando no 
enfrentamento da doença de forma mais eficiente. “Falamos muito em lavar as 
mãos com água e sabão, mas algumas pessoas nem sequer têm o produto em 

casa”, observa o secretário de Saúde, Miroslau Bailak. 
Com o Território Eficiência, o Município passa a ter acesso às informações filtra-

das sobre o comportamento dos habitantes.
O programa envolverá diversas secretarias municipais, a Unioeste, por meio da 
Secretaria da Ciência Tecnologia e Ensino Superior do Governo do Paraná, além 
dos moradores locais. Em poucos dias, famílias que passam por situações mais 

críticas serão identificadas e vão receber cestas básicas com alimentos e produtos 
para limpeza das casas. 

Para garantir eficiência, o estudo científico direcionará as ações práticas e proje-
tará ações voltadas às vulnerabilidades sociais do bairro, explicando por que essa 

região tem o maior número de mortes da covid.

Cascavel já perdeu 582 pessoas para covid-19
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 A Divisão de Bem-Estar Animal 
da Secretaria de Meio Ambiente 
constatou, no fim de semana, que 
cinco aves desapareceram do lago 
do Ecopark Oeste, em Cascavel. 
Entre as aves está um cisne negro, 
um marreco e dois patos.

De acordo com o veterinário 
Rodrigo Neca, a principal suspeita 
é de que as aves tenham sido fur-
tadas, já que não há vestígio de 
que possam ter sido atacadas por 
animais como cachorro. Também 
está descartada a hipótese de que 

Meio Ambiente investiga 
sumiço de aves no Ecopark 

tenham fugido. “Essas aves têm 
capacidade de voo limitado, são aves 
aquáticas”, explica o veterinário.

Segundo Rodrigo, o sumiço foi 
constatado no último sábado (3), 
quando a equipe foi ao local para 
alimentar as aves. A Secretaria de 
Meio Ambiente está preparando toda 
a documentação das aves para regis-
trar um boletim de ocorrência. 

 A Transitar (Autarquia Municipal de 
Mobilidade, Trânsito e Cidadania) pror-
rogou, até o dia 11 de abril, a suspensão 
da gratuidade para idosos no transporte 
público de Cascavel. A medida tem como 
foco evitar a disseminação do novo coro-
navírus e, com isso, proteger especial-
mente o grupo de risco dos idosos.

A portaria com a prorrogação foi 
publicada no último sábado (3) no Diário 
Oficial do Município. De acordo com a 
presidente da Transitar, Simoni Soares, o 
intuito é liberar o cartão gratuidade após 
a vacinação da faixa etária de todos os 
idosos que têm direito ao benefício: a par-
tir dos 60 anos. A portaria levou em con-
sideração que, no sábado (3), a vacinação 

contra a covid-19 já tinha atingido a faixa 
etária dos 65 anos ou mais. “Os idosos 
que comprovarem que utilizam os ônibus 
para trabalho podem fazer a liberação na 
ValeSim, mas a gratuidade, em si, não está 
liberada”, explica Simoni.

SISTEMA
O sistema de transporte público, que 

foi suspenso no mês passado para conter 
o avanço da covid-19, já opera com 27 mil 
passageiros diariamente. 

Segundo Simoni, há um controle 
rígido para que o transporte não seja 
um vetor do vírus e isso está controlado, 
garantindo o funcionamento do sistema 
para a população.

Patrulha Ambiental 
resgata faisão no 
Santa Felicidade

A Patrulha Ambiental capturou na 
manhã dessa terça-feira (6) um faisão 

no Bairro Santa Felicidade, zona sul 
de Cascavel. No fim de semana, uma 

mulher entrou em contato com a Patru-
lha informando que a ave havia apare-

cido em sua residência.
Ontem, uma equipe foi ao local, fez 

o resgate e encaminhou a ave para o 
zoológico, onde passará por exames 

veterinários e ficará em cativeiro.

Gratuidade para idosos segue 
suspensa no transporte coletivo

SECOM
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 As unidades de Assistência Social Eureca I do 
Interlagos, Eureca II do Santa Cruz, Centro da Juven-
tude e Programa de Inclusão Produtiva de Cascavel 
foram reconhecidas nacionalmente após participa-
rem de um projeto de sustentabilidade, desenvolvido 
por colaboradores da revenda autorizada da Merce-
des, Vegrande.

Ao todo, 20 ideias foram inscritas com práti-
cas de sustentabilidade e de solidariedade, numa 

competição nacio-
nal: 10º Prêmio de 
Responsabilidade 
Socioambiental, da 
Mercedes-Benz.

O PROJETO 
EURECA 

A Arte no Palete 
consiste no reapro-
veitamento de pale-
tes de madeira para 

criação de novos produtos a partir de uma perspec-
tiva ecologicamente correta.

Os paletes que eram descartados pela concessio-
nária cascavelense foram cortados e lixados. Depois 
disso, estudantes e voluntários criaram jogos e mate-
riais pedagógicos que passaram a ser utilizados den-
tro das instituições socioeducativas. O demonstrativo 
foi reconhecido e premiado pela multinacional.

A ideia foi tão boa que ela continua sendo apli-
cada. “170 crianças moradoras da região do Inter-
lagos, do Melissa e do Tarumã são atendidas no 
Eureca II. No momento, estamos atendendo de forma 
remota, assim, estamos confeccionando jogos, brin-
quedos e outras atividades e entregando-as na resi-
dência dos estudantes”, conta a coordenadora do 
projeto, Adriana Rossini Leifhei.

As unidades atuam no atendimento a crianças 
e jovens em situação de vulnerabilidade social. A 
ação possibilitou que as atividades lúdicas ficas-
sem mais interessantes e agregaram valores ao 
aprendizado escolar.  SECOM

A Arte no Palete recebe 
reconhecimento nacional

PR
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: 

Paço 
Municipal 
se colore 
de verde

No mês de abril, é celebrado o movi-
mento Abril Verde, uma iniciativa do Sindi-
cato dos Técnicos de Segurança do Estado 
do Paraná, que tem como intuito trazer à 
sociedade a questão da segurança e saúde 
do trabalhador brasileiro.

A Prefeitura de Cascavel, por meio 
da Divisão de Medicina e Segurança do 
Trabalho, fará uma série de ações durante 
todo o mês. 

O Paço Municipal recebeu iluminação 
especial, no tom verde, para celebrar o 
mês da campanha. “A nossa ideia é alcan-
çar o maior número possível de servido-
res e conscientizá-los sobre a importância 
da segurança do trabalho. Serão lançados 
vídeos semanais sobre o uso correto dos 
EPIs [Equipamento de Proteção Individual], 
que irão mostrar a importância dos equi-
pamentos na proteção dos trabalhadores 
das diversas secretarias do Município. Esse 
material será divulgado nas redes sociais da 
prefeitura e no portal do Servidor”, conta 
Fabiane Pires Morais, coordenadora do Pro-
grama de Promoção à Saúde do Servidor.

A mobilização em torno do Abril Verde 
se faz necessária para tratar do tema das 
vítimas de acidentes e doenças do tra-
balho com o objetivo maior de reduzir 

os acidentes de trabalho e os agravos à 
saúde do trabalhador, além de mobilizar o 
envolvimento da sociedade, dos órgãos de 
governos, empresas, entidades de classe, 
associações, federações, sociedade civil 
organizada para prevenir e alertar sobre 
os problemas que ocorrem no mundo do 
trabalho e em decorrência de acidentes. 

Essa iniciativa busca trazer saúde e pre-
venção para dentro do local de trabalho. 
Dentro da campanha, estão sendo adesivados 
cerca de 200 veículos da frota do Município 
com adesivos da campanha Abril Verde, de 
conscientização de gestores e trabalhadores 
quanto à segurança no trabalho.

A história 
No dia 28 de abril, pessoas de todo o 
mundo celebram o Dia Mundial em 

Memória das Vítimas de Acidentes e 
Doenças do Trabalho. A data foi instituída 
por iniciativas de sindicatos canadenses 

e escolhida em razão de um acidente que 
matou 78 trabalhadores em uma mina no 

estado da Virgínia, nos Estados Unidos, 
em 1969. No Brasil, em maio de 2005, 
foi promulgada a Lei 11.121, criando o 

Dia Nacional em Memória das Vítimas de 
Acidentes e Doenças do Trabalho.

SECOM
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Seus pressentimentos estavam bem fundamentados e 
as notícias não o surpreenderão. Você sabe o que fazer, 
então aja. Tenha cuidado para não ficar muito desani-
mado. Mime-se e você vai se sentir melhor.

Aquário 21/01 a 19/02
Você está no centro do palco e não terá problemas para persua-
dir os outros a trabalharem com você. Evite discussões tempes-
tuosas, que sugam sua energia. Você vai ganhar, não duvide.

Peixes 20/02 a 20/03
Sua autoconfiança vai deixar algumas pessoas invejosas 
e isso poderia levá-lo a mal-entendidos. Impulsos inespe-
rados e frenéticos vão deixar você cansado, então não 
exagere no entusiasmo físico.

Deixe-se guiar pela sua intuição. Ela não vai lhe decep-
cionar, apenas se faça as perguntas certas. Você poderia 
fazer algumas mudanças nos seus hábitos alimentares 
para ter equilíbrio. É o momento ideal para começar uma 
dieta e comer mais produtos frescos.

Leão 22/07 a 22/08
Há boas notícias se aproximando de você e você colhe o que 
plantou entre aqueles que o rodeiam. Você está se sentindo 
agora mais apto e pronto para se concentrar no que é importante. 
O principal será poder parar antes de atingir a exaustão.

Virgem 23/08 a 22/09
Você vai encontrar mil e uma coisas para fazer hoje. Vá 
com calma! E tome o seu tempo. Você está em excelente 
forma, apesar de ser cada vez mais emotivo, o que está 
fazendo você se comportar de forma descontrolada, mas 
esses excessos estão fazendo você se sentir mais otimista.

Este dia vem sob o signo da família e dos grupos. Essa é 
a melhor maneira de recarregar as baterias. Seu estado 
emocional está dirigindo sua vitalidade mais do que o 
habitual. Olhe para os outros e tente se comunicar.

Tenha cuidado para não ser impulsivo, você fala rápido 
demais. Os prazeres materiais vêm na hora certa. Você 
precisa recarregar suas baterias para manter o ritmo em 
torno de você. Passe algum tempo sozinho também. 

Câncer 21/06 a 21/07
O excesso de confiança está impedindo o seu avanço, seja 
discreto sobre seus planos. Você está ganhando confiança, 
mas se sente sob ataque e está gastando tempo em traba-
lhos difíceis. Planeje a sua ação ao longo do tempo.

Você achará mais fácil lidar com os obstáculos e saberá, 
em especial, como evitar os outros. Você está colocando 
toda a sua energia em ação construtiva. Pense em relaxar 
sua mente para manter o equilíbrio.

Gêmeos 21/05 a 20/06
O clima é construtivo e gratificante no aspecto emocional 
e a sorte está com você para o estabelecimento de novos 
contatos. Você está desperdiçando tempo demais com 
assuntos triviais e isso o está desgastando.  

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 5

OTIP
PARAGRAFO

CABERALMA
ISAARAT
SEMCAVO

ODIADARUA
OXUPAVE
COINCIDIR

PASMANED
RIATROS
NITEROIIN

FAMOSAVIU
VOTCARO

SALVAVIDAS
LASPIANO

Sempre é
iniciado 
por letra

maiúscula 

Uma das 
denomi-
nações 

do Brasil

Com-
portar;
conter

Estrutura
respon-

sável pela
audição

Aero-
náutica
(abrev.)

Ocorrer
ao mesmo

tempo

Assom-
brada;

espantada

Que
apresenta
curvas ir-
regulares

Circuito
da F1
(Itália)

Conso-
antes de
"vaso"

As, em 
espanhol

Instru-
mento da
orquestra 
com teclas

Avô 
(fam.)

Socorre os
afogados

A atriz de
sucesso

Erre
Cidade-se-
de da Uni-
versidade
Federal 

Fluminense

Sílaba 
de "baixo"
Reprodu-
zo; copio 

Deserto
africano
Centros;
núcleos

Perversão
sexual

500 folhas
de papel

(?) penada:
fantasma

Fedor
(bras.)

Esburaco
com a pá
Monte de

areia

Tene-
brosos

(?) coisa:
isto

Nelson (?),
cantor
Cultiva 

(a terra) 

Doce em
camadas
Carbono
(símbolo)

Divisão do
bairro

Filhote de
galinha

Olhou
para

102, em
romanos

O produto
de preço
elevado

Aveia, em inglês

"Amorosa", 
em relação ao

vocábulo "amor"

Papa-mel

Sucede
ao "F"

Prefixo de
"indireta"
(?) Malfi-
tano, ator

A vogal
do pingo

Detes-
tada

Mula (?)
cabeça,
entidade
folclórica

3/aca — las — oat. 5/atros — irara. 9/parágrafo.

Você realmente vai precisar de uma pausa de sua rotina. 
Lembre-se de que a fadiga que você sente é natural. O 
seu bem-estar mental está melhorando e você está feliz 
com os esforços que fez.  
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
22 
00 
00 
11

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 A Denarc (Divisão Estadual de 
Narcóticos), núcleos de Foz do 
Iguaçu e Cascavel, em conjunto 
com a Receita Federal, apreendeu 
na tarde de ontem um caminhão 
com R$ 16 milhões em cocaína na 
BR-277, na região do Pacaembu, 
zona sul de Cascavel.

O veículo foi localizado após 
uma denúncia anônima. O cami-
nhão, carregado com papéis 
reciclados, teria saído de Foz do 
Iguaçu e seria levado para Can-
dói, onde o motorista receberia 
novas instruções.

O condutor, de Cascavel, con-
tou aos policiais que estava trans-
portando drogas e que receberia 
R$ 1.500 pelo transporte. Ele foi 
preso em flagrante.

Em um compartimento dentro 
da cabine, foram localizados inú-
meros tabletes de cocaína, totali-
zando 209 quilos. 

O caminhão e a carga eram líci-
tos. Segundo o delegado Thiago 
Teixeira, em 12 dias, a Denarc 
apreendeu 680 quilos de cocaína, 
totalizando prejuízo de R$ 56 
milhões para o tráfico.

Denarc apreende cocaína 
avaliada em R$ 16 milhões

 Um homem de 40 anos foi detido 
por equipes da Polícia Militar de Cas-
cavel. Ele é suspeito de marcar um 
encontro com uma menina de 12 anos 
em frente a um atacado, nas proxi-
midades do Trevo Cataratas, na zona 
leste de Cascavel. 

O homem teria mandado um Uber 
para buscar a criança e levá-la ao local 
do encontro, mas foi surpreendido pelo 
pai da vítima, que acionou a Polícia Mili-
tar. Os militares detiveram o homem, 
que foi levado para a 15ª SDP (Subdivi-
são Policial) de Cascavel para as medi-
das cabíveis. Ele pode ser acusado de 
tentativa de estupro de vulnerável.

De acordo com o pai da vítima, a 
menina teria sido vista saindo de casa 
com uma mochila, o que não é comum. 
Desconfiado, ele ligou para a mãe da 
criança que, com a avó, conseguiram 
localizá-la ainda no bairro.

Com o celular da menina em mãos, 
os pais tiveram acesso às conversas de 
cunho sexual com o homem de 40 anos 
e descobriram o encontro marcado.

O pai relatou ainda que os dois con-
versavam em códigos, com algumas 
informações que o suspeito usava para 
verificar se outra pessoa estaria conver-
sando no lugar da criança.

Como a menina estava junto dos 
pais enquanto, ela respondia às ques-
tões e o suspeito foi ao local combi-
nado, quando foi surpreendido.

O pai da criança fez um alerta aos 
outros pais para que cuidem e vigiem 
os filhos de forma a evitar que situações 
como essa aconteçam.  

 Vídeo grava 
atropelamento

Uma câmera de monitoramento 
registrou o atropelamento de um 
frentista no pátio de um posto de 

combustíveis na Avenida Papagaios, 
no Bairro Floresta, em Cascavel, na 

segunda-feira (5).
As imagens mostram o condutor do 
Gol vermelho contornando o pátio 

e atingindo a vítima na sequência. A 
roda dianteira do veículo chegou a 

passar por cima do corpo.
Socorristas 

foram acionados 
e prestaram 

atendimento à 
vítima, que recu-
sou encaminha-
mento médico. 
Acesse o vídeo 
pelo QR code.

  DIVULGAÇÃO

Mandado em aberto
Policiais do Setor Antidrogas do GDE 
(Grupo de Diligências Especiais) da 
Polícia Civil prenderam um homem 
de 26 anos no Bairro Santo Onofre, 

região oeste de Cascavel, na tarde de 
ontem. Contra ele havia um mandado 

de prisão em aberto expedido pela 
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal 
de Cascavel em razão de sentença 
condenatória pelo crime de furto. 

A DROGA estava escondida em um comparti-
mento dentro da cabine 

DENARC

Homem é detido após marcar 
encontro com menina de 12 anos

 ATROPELAMENTO de frentista
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CLASSIFICAÇÃO DO PARANAENSE

  1ª RODADA
 Cianorte 1x0 Athletico
 Operário 1x1 Azuriz
 Londrina 1x1 Maringá
 Toledo 0x1 Rio Branco
 FC Cascavel 1x0 Paraná
 Coritiba 2x1 Cascavel CR

2ª RODADA
 Azuriz 0x1 FC Cascavel
 Cascavel CR 0x1 Toledo
 Maringá 0x1 Coritiba

A DEFINIR
 Paraná x  Londrina
 Rio Branco x  Cianorte
 Athletico x  Operário

3ª RODADA
 Londrina 1x1 Azuriz
 Cianorte 2x0  Cascavel CR
 Operário  1x0 Rio Branco
 FC Cascavel  2x1 Athletico

A DEFINIR
 Coritiba x Toledo
 Paraná x  Maringá

4ª RODADA
 Toledo 0x2 Paraná
 Londrina 3x3 Cianorte
 FC Cascavel 1x0 Operário
 Maringá 0x0 Rio Branco

A DEFINIR
 Athletico x Cascavel CR
 Coritiba x Azuriz

    5ª RODADA
 Cianorte  1x0 Toledo
 Cascavel CR  3x3  FC Cascavel
 Azuriz  3x0  Maringá
 Operário  1x0 Coritiba

A DEFINIR
 Paraná  x  Athletico
 Rio Branco  x  Londrina

6ª RODADA
7 DE ABRIL

      16h Azuriz  x  CCR

          A DEFINIR
 Athletico  x  Rio Branco
 Curitiba  x  Paraná
 Maringá  x  Operário
 FCC  x  Cianorte
 Londrina  x  Toledo

 Em jogo isolado do Campeo-
nato Paranaense nesta quar ta-
-feira, o Cascavel Clube Recreativo 
enfrenta o Azuriz, em Pato Branco, 
pela sexta rodada, em busca da 
primeira vitória na competição.

Além do goleiro Tom e do ata-
cante Gabriel Oliveira, o time vai 
reforçado com Adriano Pedra, Wil-
sinho e Bruno Sammario, aumen-
tando as opções para o técnico 
Luis Carlos da Cruz.

“Ainda vivemos um processo de 
reestruturação do elenco e vamos 
enfrentar um time que já vem pronto 
de uma pré-temporada e da manu-
tenção de boa parte do elenco que 
foi campeão da Divisão de Acesso. 
Vamos buscar fazer um grande jogo e 
trazer um bom resultado para casa”, 
declarou o treinador.

   PG J V E D GC GP SG % 
1º FC Cascavel 13 5 4 1 0 4 8 4 87
2º Cianorte  10 4 3 1 0 3 7 4 83 
3º Operário-PR 7 4 2 1 1 2 3 1 58
4º Coritiba 6 3 2 0 1 2 3 1 67 
5º Azuriz 5 4 1 2 1 3 5 2 42 
6º Rio Branco-PR  4 3 1 1 1 1 1 0 44
7º Paraná Clube 3 2 1 0 1 1 2 1 50
8º Toledo-PR 3 4 1 0 3 4 1 -3 25
9º Londrina 3 3 0 3 0 5 5 0 33 
10º Maringá 2 4 0 2 2 5 1 -4 17 
11º Cascavel CR 1 4 0 1 3 8 4 -4 8
12º Athletico 0 2 0 0 2 3 1 -2 0

RODADAS

O Azuriz vem embalado pela 
goleada aplicada no Maringá no 
último fim de semana. A equipe já 
soma cinco pontos em quatro jogos 
no estadual, enquanto o CCR tem 
apenas um.

Na fase de preparação, as duas 
equipes se enfrentaram com uma 
vitória do Azuriz e um empate. 

Cascavel CR joga fora em 
busca da primeira vitória

G
A
B

R
IE

LA
 S

AV
IO

/C
C

R

REFORÇADO, CCR busca a recuperação

FCC segue 
líder e invicto 
Ainda sem saber o que é perder na 
temporada, o FC Cascavel segue em 
grande momento em 2021. Para quem 
vê de fora, talvez a boa campanha até 
surpreenda, mas para quem está lá 
dentro, no dia a dia, não é bem assim.
Pelo menos é o que garante o lateral-
-esquerdo Wilian Simões, titular da 
equipe: “Estamos muito felizes com 
esse início de temporada, mas isso 
não nos surpreende. A gente sabia da 
nossa capacidade e vinha trabalhando 
com muita seriedade para chegar às 
partidas e conseguir os resultados 
que almejamos. A comissão técnica e 
o treinador Tcheco estão fazendo um 
grande trabalho. Existe um projeto 
sério e todos estão se dedicando para 
crescer cada vez mais”, ressaltou o 
experiente atleta.
O FCC disputou seis jogos, com cinco 
vitórias e um empate. A equipe está 
classificada para a segunda fase da 
Copa do Brasil e lidera o Paranaense. 
No último domingo (4), inclusive, 
derrotou o Athletico por 2 a 1. “A 

gente tem alguns objetivos definidos 
e estamos lutando para conquistar o 
máximo possível. Queremos continuar 
avançando de fase na Copa do Brasil e 
no estadual vamos lutar para chegar à 
final. Vamos dar um passo de cada vez 
e pensar jogo a jogo para continuar 
surpreendendo os adversários”.
A Serpente Aurinegra volta a campo 
neste sábado (10), às 16h, para 
enfrentar o Toledo (pela 9ª rodada). 

WILIAN Simões: “Vamos dar um passo de cada 
vez e pensar jogo a jogo”
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Embalado com a vitória do Gre-
Nal, no Campeonato Gaúcho, o 
Grêmio vai até o Equador enfren-
tar o Independiente del Valle, ainda 
pela fase preliminar da Libertado-
res. Quem passar desse confronto 
estará na fase de grupos. O jogo 
será às 19h15 (horário de Brasília).

A partida terá o mando do Inde-
pendiente e será em Quito, cidade 
conhecida por ser inimiga de times 
brasileiros por conta dos 2.850 
metros de altitude, fator bastante 
explorado pelos donos da casa.

RESULTADOS DE ONTEM
 COPA DO BRASIL

19h Coritiba  ?x?  Operário
21h30 Fortaleza  ?x?  Ypiranga

LIBERTADORES
21h30   San Lorenzo  ?x?  Santos

Grêmio vai a Quito em
busca de vaga na Liberta

Com um time repleto de jogado-
res mais jovens e sem o comando 
de Renato Portaluppi, que apre-
sentou sintomas de covid-19 e foi 
impedido de viajar, o Grêmio chega 
com moral para o confronto. 

Além de ser o atual líder do 
campeonato estadual, vencendo o 
maior rival, a equipe não teve pro-
blemas nas fases anteriores.

Já o Independiente Del Valle 
vem de empate por 2 a 2 diante 
do Barcelona de Guayaqui, pelo 
Campeonato Equatoriano.

ONDE ASSISTIR
Independiente del Valle x Grêmio 

terá transmissão ao vivo pelo canal 
Fox Sports.  

 A decisão da Recopa Sul-A-
mericana começa a partir das 
21h30 desta quarta, em Buenos 
Aires. O jogo da volta será no dia 
14 de abril, em Brasília. Palmei-
ras e Defensa y Justicia entram 
em campo por conta dos títulos 
da temporada 2020 da Liberta-
dores e da Copa Sul-Americana.

O técnico Abel Ferreira apro-
veitou o último treino realizado 
na manhã de ontem para tes-
tar diversas jogadas ensaiadas 
e cobranças de falta. Único 
reforço do Verdão para 2021 até 
o momento, Danilo Barbosa será 
desfalque na Argentina, assim 
como Gabriel Menino, que segue 
o trabalho de recuperação.

Futsal: Marechal 
recebe o Siqueira 
Campos na Ouro

A Série Ouro do Futsal paranaense 
prossegue nesta quarta-feira com ape-

nas um jogo. Em Marechal Cândido 
Rondon, o Marechal Futsal recebe o 
Siqueira Campos. Os visitantes vêm 
de uma derrota em casa para o Foz, 

enquanto o time de Marechal vem de 
derrota fora, para o Ampére. 

Na noite de segunda-feira, o Operário 
Laranjeiras foi até Umuarama e venceu 
por 3 a 1, enquanto Campo Mourão e 

Pato Futsal ficaram no empate em 2 a 2.

 Um evento teste de polo aquático 
para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, pre-
visto para este fim de semana, foi cancelado 
ontem pelo Comitê Organizador porque os 
árbitros da competição não foram autoriza-
dos a entrar no Japão por conta de medidas 
de combate à covid-19. O fato é o caso mais 
recente de cancelamento devido às restrições 
ligadas à pandemia do novo coronavírus, que 
forçaram o adiamento ou cancelamento de 
uma série de seletivas e competições de pre-
paração para a Olimpíada.

A competição de polo aquático come-
çaria neste sábado, mas foi cancelada 
devido às regras rígidas das autoridades 

japonesas em termos de viagens, que 
proíbe praticamente todos os cidadãos 
estrangeiros de entrar no país. 

Com as restrições, os cronometristas 
e os responsáveis por registrar os resulta-
dos, que deveriam entrar no Japão, não 
podem participar no evento.

“Com o objetivo de garantir o melhor 
nível de preparação para os eventos tes-
tes e para os Jogos de Tóquio-2020, con-
siderando a programação de cada parte 
interessada nas atuais condições globais 
da covid-19, foi definido que era neces-
sário adiar os eventos”, afirmou o Comitê 
Organizador dos Jogos Olímpicos.
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Tóquio-2020 cancela evento teste 
por causa de medidas contra covid

Palmeiras inicia 
decisão da Recopa

Superliga de Vôlei

Em uma final emocionante, o Minas Tênis Clube conquistou a 
Superliga Feminina de Vôlei. Em Saquarema (RJ), no Centro 
de Desenvolvimento de Voleibol, o time de Belo Horizonte 
derrotou o Praia Clube, de Uberlândia (MG), por 3 sets a 
2 - parciais de 25/17, 13/25, 12/25, 25/18 e 15/11 
- e coroou grande temporada, que teve também os títulos 
do Campeonato Mineiro e da Copa Brasil.
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 Com atuação inspirada de Vinícius 
Júnior, o Real Madrid abriu boa vanta-
gem sobre o Liverpool nas quartas de 
final da Liga dos Campeões. Na base da 
velocidade e do bom posicionamento, o 
atacante brasileiro marcou dois dos três 
gols do time espanhol na vitória por 3 a 
1, nessa terça-feira, no estádio Alfredo 
Di Stéfano, na capital espanhola.

Titular, Vinícius Júnior marcou o 
primeiro e o terceiro gol do Real, mas 
teve chances de fazer ainda mais, 
diante das fragilidades da defesa do 
time inglês, em nova atuação abaixo 
do esperado. 

Ainda sem contar com seus principais 
zagueiros, o Liverpool abusou dos erros de 
passe e só exibiu bom futebol nos primei-
ros minutos do segundo tempo.

Como consequência, o campeão da 
temporada retrasada precisará vencer 

Real vence Liverpool e sai na 
frente na Liga dos Campeões

por ao menos 2 a 0 para alcançar a 
semifinal. Para o Real, basta um empate 
ou mesmo uma derrota por 1 a 0 no jogo 
da volta, marcado para a quarta-feira da 
próxima semana, dia 14. 

O JOGO
Os primeiros 25 minutos do duelo 

desta terça foram decepcionantes. No 
encontro que reuniu 19 títulos da Liga 
dos Campeões, as duas equipes erra-
vam demais, num equilíbrio de baixo 
nível técnico. A situação só mudou aos 
26, quando Kroos fez lindo lançamento 
que Vinícius Júnior dominou no peito 
e bateu na saída do goleiro Alisson.

O gol deu confiança ao Real, que 
buscava mais o ataque e passou a 
dominar as ações. Criou oportunida-
des para ampliar a vantagem. Mas o 
time da casa, jogando no embalo de 

Modric e Casemiro, não precisou do 
seu poder de criação para marcar o 
segundo gol. A defesa do Liverpool 
fez o serviço quando Alexander Arnold 
tentou desviar de cabeça novo lança-
mento em profundidade e entregou 
nos pés de Asensio, que mandou para 
as redes com facilidade, aos 35.

A conversa no vestiário deu resultado 
e os visitantes controlaram os primeiros 
minutos da etapa final. Aos 5, descon-
taram. Diogo Jota investiu pelo meio da 
área e acionou Salah, que conteve três 
marcadores e finalizou. A bola acertou 
o travessão antes de entrar.

Quando o Liverpool parecia perto 
do empate, Vinícius Júnior voltou a bri-
lhar. Em jogada de Modric, o brasileiro 
recebeu sem marcação na entrada da 
área e bateu forte, no canto esquerdo 
de Alisson, aos 19 minutos. 
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