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a Argentina na final

Região norte pode receber
sede do Pelotão de Choque

Um projeto de lei pode transformar a segurança de quem vive na região norte de Cascavel. 
Já está em discussão na Câmara a criação de uma nova sede para o Batalhão de Choque da 
Polícia Militar em um terreno anexo ao IFPR, no Floresta. “Cascavel, com esse projeto, vai se 

tornar referência para todo o Paraná”, afirma o comandante do 6º BPM. l Pág. 12

l Pág. 9
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Cuidados reforçados 
A queda das temperaturas aumenta os trabalhos no 
Zoológico de Cascavel para garantir o bem-estar dos 

animais que têm mais dificuldade em se aquecer. Alguns 
locais ganharam proteção extra contra o vento e outros 
têm caminha nova. Os répteis precisam ter controle de 

temperatura com placas e lâmpadas aquecedoras. 
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Variante Delta varre a Ásia e a Oceania e
causa recorde diário de mortes na Rússia

Moscou - Vários países da 
Ásia e da Oceania, incluindo 
Austrália, Rússia e Malásia, ado-
taram novas medidas de restri-
ção para conter o aumento de 
novos casos de covid-19, causa-
dos pela propagação da variante 
Delta - identificada pela primeira 
vez na Índia -, mais infecciosa.

A Indonésia, que só vacinou 
com uma dose 10% da popula-
ção, vive o pior pico da doença, 
levando a alerta da Cruz Verme-
lha. Na Rússia, foram registradas 
652 mortes por covid-19 em 24 
horas, um recorde desde o iní-
cio da pandemia. Na segunda-
-feira (28), o governo da Malá-
sia anunciou que as ordens 
de permanência em casa em 
todo o país seriam estendidas 
indefinidamente.

A u to r i d a d e s  d e  H o n g 
Kong, por sua vez, proibiram 
voos do Reino Unido, onde os 
casos da variante Delta estão 
aumentando rapidamente. Em 

Taxa de transmissão no Brasil é a menor dos últimos 40 dias
Rio de Janeiro - A taxa de trans-

missão (Rt) da covid-19 no Brasil 
caiu para 0,98, segundo levan-
tamento do Imperial College de 
Londres, atualizado nessa terça-
-feira (29). O índice estava em 1,13 
no relatório divulgado na semana 
passada, o maior registrado desde 

março. A taxa divulgada ontem é a 
menor desde 18 de maio, quando 
estava em 0,91.

A taxa de contágio atual 
significa que cada 100 pessoas 
contaminadas transmitem a 
doença para outras 98 pessoas. 
Quando a taxa está acima de 

1, indica que a doença avança 
sem controle no País.

Dentro da margem de erro 
calculada pela universidade bri-
tânica, o Rt brasileiro atual pode 
variar de 0,76 a 1,08.

O Imperial College tam-
bém projeta que o Brasil deve 

registrar 13.100 óbitos pela 
covid-19 nesta semana, um 
aumento em relação à anterior, 
quando foram contabilizadas 
12.643 mortes pela doença.

Estatísticas nacionais apon-
tam que a média móvel de mor-
tes pela covid-19 no Brasil está em 

tendência de queda. Na segun-
da-feira, o País registrou a média 
móvel de 1.626 óbitos, uma redu-
ção de 18% em comparação com 
o cálculo de duas semanas atrás, 
segundo o consórcio de veículos da 
imprensa. É a menor desde o dia 9 
de março, quando estava em 1.572.

Bangladesh, soldados estão 
se preparando para patrulhar 
as ruas para fazer cumprir as 
ordens de permanência em 
casa, com novos casos se apro-
ximando rapidamente de seu 
pico no início de abril.

“A variante Delta da covid-19 
está dominando”, disse Robed 
Amin, porta-voz do Ministério da 
Saúde de Bangladesh, acrescen-
tando que os testes sugeriram 
que a cepa foi responsável por 
mais de 60% dos novos casos.

AUSTRÁLIA
Na Austrália, elogiada por 

sua resposta à pandemia, quase 
10 milhões de moradores rece-
beram a ordem de cumprir 
um confinamento em quatro 
grandes cidades do país, após 
um aumento rápido de casos. 
Depois dos habitantes de Syd-
ney, Darwin e Perth, os de Bris-
bane e várias áreas do estado 
de Queensland adotarão um 

confinamento a partir da noite 
dessa terça-feira, por pelo 
menos três dias.

Há algumas semanas, o país 
enfrenta um surto de casos, 
especialmente da variante 
Delta, devido a falhas nos siste-
mas de quarentena para viajan-
tes que chegam do exterior.

“São decisões difíceis. Há con-
finamentos nas grandes cidades, 
porque o vírus entra com as che-
gadas do exterior”, declarou a pri-
meira-ministra de Queensland, 
Annastacia Palaszczuk.

O governo conservador aus-
traliano tem sido criticado pela 
lentidão da campanha de vaci-
nação e pela falta de melhorias 
nos dispositivos de quarentena. 
Sob pressão, o primeiro-minis-
tro Scott Morrison anunciou 
que a vacinação será obrigató-
ria para funcionários de institui-
ções que cuidam de idosos e dos 
centros de quarentena.

Na Malásia, as infecções 

diárias atingiram o pico no início 
de junho, mas, mesmo depois de 
semanas de bloqueio, os novos 
casos caíram apenas 5% nas últi-
mas duas semanas, de acordo 
com dados do New York Times. 
Apenas 6% dos 33 milhões de 
habitantes do país estão total-
mente vacinados.

RÚSSIA
Em toda a Rússia, quase 

151 mil pacientes estão hos-
pitalizados com a covid-19, 
anunciou o ministro da Saúde, 
Mikhail Murashko, nessa terça-
-feira, alertando que a situação 
é “tensa”, já que há apenas 182 
mil leitos disponíveis. 

De acordo com Murashko, 
a vacinação finalmente acele-
rou no país, em um contexto 
de desconfiança da população 
a respeito das vacinas. Várias 
regiões, que enfrentam uma 
terceira onda epidêmica, deter-
minaram a obrigatoriedade da 

vacina para alguns grupos da 
população.

Em Moscou, epicentro da 
terceira onda, a situação conti-
nua sendo “extremamente difí-
cil”, destacou o prefeito Serguei 
Sobianin, que anunciou quase 
15 mil leitos ocupados, nível que 
classificou de “muito elevado 
porque uma parte importante 
(dos pacientes) está em situação 
grave ou muito grave, na UTI”.

ANTIVACINAS
O aumento das infecções e mor-

tes acontece no momento em que 
as autoridades tentam convencer 
os céticos a aceitar a vacina. 

A cepa Delta é uma das 
várias “variantes preocupan-
tes” identificadas pela Orga-
nização Mundial da Saúde e 
pelos EUA.  A variante pode ser 
50% mais contagiosa do que a 
Alpha, que já se espalhou mais 
rapidamente, e surgiu no Reino 
Unido no ano passado.

 “Para aumentar 
nossa segurança 
energética, é fun-

damental que, além 
dos setores do comércio, 

de serviços e da indústria, 
a sociedade brasileira, 

todo cidadão-consumidor, 
participe desse esforço, 
evitando desperdícios 

no consumo de energia 
elétrica, com isso, conse-
guiremos minimizar os 

impactos no dia a 
dia da população”. 

O medo como condição humana
A vida nos apresenta desafios, uns maiores outros imperceptíveis, outros 

deixam marcas profundas, como este tempo que estamos passando, originado 
por um vírus que aflorou medos e, em algumas pessoas, pânico. 

Normalmente, colocamos o medo como o grande inimigo a ser vencido, 
porém, como condição humana, o estado emocional do medo atinge a todos, 
cada pessoa com a sua particularidade e o seu sintoma. 

A algumas pessoas, o medo aparece de forma inconsciente, outras mais 
visíveis, como fobias e outros sintomas emocionais. Porém, o medo é um 
estado emocional que, de alguma maneira e forma, afeta a todos, cada um a 
seu modo. Logo, a nossa evolução como pessoa requer encontrar a melhor 
forma de viver apesar do medo. Ao lidar com o medo, devemos começar 
questionando: ele é real? Ou seja, ele está fundamentado em uma hipótese 
real ou é mais imaginário? Assim, eu posso compreender o que real e ir aos 
poucos agindo com tudo aquilo que está ao meu alcance. 

Vou citar um exemplo. Se eu tenho que palestrar em um local novo, com um 
assunto novo, e o medo se apresenta pra mim, eu posso questionar: do que espe-
cificamente tenho medo? De errar? De ser criticado? De fracassar? De não atender 
às expectativas? Expectativas de quem? Em contrapartida, o medo pode ser um 
impulsionador para me preparar mais, me precaver diante de imprevistos que, 
se eu não tivesse o medo, eu não teria observado e muito menos me preparado.

Em outras pessoas, o medo paralisa e as impedem de avançarem em 
direção aos seus objetivos, aos seus sonhos. Nesse sentido, o medo é aumen-
tado, reforçando, às vezes, a incapacidade dessas pessoas, e diminuindo a 
confiança nelas mesmas. Inúmeras pessoas não buscam seus sonhos por 
estarem paralisadas diante do medo. Sozinhas, não conseguem avançar, e 
também não buscam ajuda para superar o medo. 

Temos diversas técnicas terapêuticas que podem ajudar pessoas a ultrapassar 
o obstáculo do medo. Você já se perguntou por que umas pessoas têm medo de 
determinadas coisas e outras não? Isso significa que, por meio das nossas expe-
riências emocionais, os medos são criados no profundo do nosso inconsciente. E 
sim, é possível superar qualquer tipo de medo, com empenho e nossas buscas.

Diante da vida, o medo é definido pela forma com reagimos e o sentimos. 
Se aceitarmos o medo e paralisarmos, ele guia a nossa vida, compromete as 
nossas escolhas, causando sofrimento e impedindo nossos sonhos. 

O verdadeiro crescimento é quando aceitamos o medo, questionando-o 
para saber o que é real nele, superando os desafios mesmo com medo. 

Assim, é um estado emocional ao ser humano e, quando ignoramos o 
medo, queremos ser tudo, menos humanos. Ele nos prepara para aquilo que 
talvez sem ele não teríamos condição de olhar. A sua vida não pode ser guiada 
nem paralisada pelo medo, mas o medo deve ser incluído, acolhido, pois, da 
forma como você olha para ele, ele poderá se tornar seu melhor amigo!

Padre Ezequiel - contato@padreezequiel.com.br

O ministro de Minas 
e Energia, Bento 
Albuquerque, pediu 
o uso consciente 
de energia elétrica 
e água para evitar 
risco de apagões.
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Na manhã de ontem 
(29), o prefeito Leonaldo 
Paranhos e a secretária de 
Educação, Marcia Baldini, 
assinaram a ordem de ser-
viço para a construção do 
Cmei (Centro Municipal de 
Educação Infantil) Erna Mar-
garida Maia, no Bairro Uni-
versitário. O investimento é 
de R$ 3.799.888,28. 

A Educação parece o car-
ro-chefe de Paranhos neste 
ano. Na última sexta (25), 
os dois assinaram ordens 
de serviço para reforma dos 
Cmeis Valério Baratter, no 
Santa Felicidade, e Espaço 
e Vida e da Escola Muni-
cipal Edison Pietrobelli, no 
Santa Cruz, que totalizam 
R$ 3.257.500,52. Em feve-
reiro, foi assinado o con-
trato de reforma da Escola 
Municipal Dulce Tavares, 
de R$ 1,3 milhão. No 
total, a pasta já contratou 
R$ 8.357.388,80 em 2021.

No início do ano, a secre-
taria previu a construção de 
quatro novos Cmeis para 
suprir a demanda no Muni-
cípio. Até agora, o Cmei Erna 
Margarida Maia começa a 
sair do papel. Marcia Baldini 
conta que está quase pronta 
a licitação do Cmei Maria 
Celestina Garboça Mecabô, 
no Jardim Maria Luiza, e do 
Professor Bertolino Tenfen, 
no Jardim Siena.

E tem mais. A secretá-
ria antecipa que em breve 
a prefeitura vai licitar refor-
mas e melhorias na Escola 
Municipal Kelly Christina 
Correa Trukane, antigo 
Caom, no Bairro Morumbi, 
investimento previsto em 
R$ 6.775.161,07; e a 
construção da segunda uni-
dade da Escola Municipal 
da Transparência, no Bairro 
Interlagos, em torno de R$ 
6,5 milhões. Ou seja, mais  

R$ 13 milhões para a conta 
da Educação.

Marcia Baldini explica 
que a nova unidade será 
sustentável, com capta-
ção de energia solar, ajar-
dinamento, horta e toda a 
estrutura necessária que 
irá proporcionar o acesso 
à educação infantil de qua-
lidade, o que deverá seguir 
como parâmetro para as 
próximas obras. “É sempre 
muito emocionante quando 
vemos um centro municipal 
de educação infantil sendo 
licitado ou uma ordem de 
serviço para ser reformado 
porque são nesses locais 
que estarão a esperança 
de muitos pais, de muitas 
mães e muitas crianças de 
ter acesso à educação infan-
til de qualidade”, destaca.

IMPORTÂNCIA
Para este ano, a LDO (Lei 

Orçamentária Anual) estabe-
leceu R$ 341.125.000 para 
a Secretaria de Educação.

Durante o ato DE ontem, 
Paranhos destacou a impor-
tância de investir na edu-
cação: “Sempre é hora de 
investir na educação e, 
nesse momento, que esta-
mos vivendo essa pande-
mia, nós teremos, com 
cer teza, muitas crianças 
que irão migrar do ensino 
privado para o público e pre-
cisamos recebê-las”.

Este novo Cmei vai atender 
180 crianças. A construtora 
inicia a obra hoje e tem 12 
meses para entregá-la pronta. 

Também ontem foi libe-
rada a compra de itens da 
merenda escolar no valor 
de R$ 9 milhões. Paranhos 
destaca que, no segundo 
semestre, a retomada das 
aulas será mais intensa e o 
ambiente precisa estar prepa-
rado para receber os alunos.

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Inauguração 
O prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário de Saúde, 

Miroslau Bailak, participam na manhã desta quarta-feira 
(30) da inauguração das novas instalações da Unidade 
Saúde da Família do Jardim Los Angeles. O evento terá 
início às 10h. Esta é a terceira inauguração de UBS em 
Cascavel neste ano. Já foram inauguradas as estruturas 
no Bairro Cancelli e no Bairro Cataratas. E ainda existem 

outras duas unidades prontas, no Santo Inácio e no Santa 
Cruz, mas que não devem abrir as portas neste ano 

porque a prefeitura não pode contratar novas equipes 
para realizar o atendimento. 

Vai mudar 
Após a desavença da semana passada pela escolha dos 

vereadores que irão compor a Comissão de Ética na Câmara 
de Cascavel, o presidente do Legislativo, Alécio Espinola 

(PSC), decidiu mudar dois integrantes. Os “escolhidos” foram 
Josias de Souza (MDB), Cidão da Telepar (PSB), Valdecir 

Alcântara (Patriota), Pedro Sampaio (PSC) e Aldoir Cabral 
(PL). Agora, devem entrar na comissão a Professora Liliam 
(PT) e o Dr. Lauri (Pros). Quem sai ainda não foi divulgado, 
mas a alteração deve ser confirmada ainda nesta semana.

Pauta fraca
Com apenas dois projetos, 
duas moções e um 
requerimento, a sessão 
ordinária de ontem (29) 
foi tranquila. O que 
ainda movimenta mais 
a sessão são as falas dos 
vereadores em defesa de 
suas bandeiras.

ITBI reduzido I
Negado num primeiro 
momento, a prefeitura 
decidiu estender o prazo 
para a regularização 
de imóveis com ITBI 
pela metade. A Câmara 
aprovou nesta semana o 
Projeto de Lei 3/21, que 
reduz a alíquota do ITBI de 
2% para 1% por 60 dias. 
No primeiro quadrimestre, 
a prefeitura arrecadou 
R$ 25 milhões de quase 
7 mil imóveis que 
foram regularizados. 

ITBI reduzido II
O secretário de Finanças, 
Renato Segalla, disse que 
muitos não conseguiram 
agilizar a documentação 
em tempo hábil. “Até 
por conta da demanda 
que ficou pendente no 
primeiro período, de 
corretores, contribuintes, de 
imobiliários, de cartórios, 
enfim, a gente tem uma 
expectativa positiva, mas 
não chegamos a fazer uma 
projeção com relação ao que 
poderemos arrecadar nesse 
novo período”, resume.

Doação
A Câmara de Cascavel 
iniciou uma campanha para 
arrecadar roupas, calçados, 
cobertores e alimentos 
não perecíveis para serem 
doados ao Provopar e ao 
Cemic (Centro de Estudos 
do Menor e Integração à 
Comunidade). Duas caixas 
estão no saguão da Casa 
para a coleta

Cascavel já investiu mais 
de R$ 8 mi na Educação
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 Criado em 2018 pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos, o Programa 
Promover se tornou referência 
para outros municípios que fize-
ram da experiência de Cascavel 
um modelo para transferência de 
subsídios para famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social.

Na manhã dessa terça-feira 
(29), o prefeito e o secretário 
de Assistência Social, Hudson 
Moreschi, assinaram requisição 
de compras que permitirá amplia-
ção do programa de transferência 
de renda. Uma empresa especiali-
zada será contratada, por meio de 
licitação, para fornecer e gerenciar 
os cartões do programa Promover.

O prefeito Paranhos destaca 
que o cartão traz mais cidadania 
para as famílias em vulnerabili-
dade social ao permitir que os 
itens possam ser comprados 
diretamente nos estabelecimen-
tos comerciais conveniados.

“E agora, nesta pandemia, nós 
percebemos a necessidade inclu-
sive de ampliar o valor. Mandamos 
uma lei para Câmara aumentando 
de R$ 100 para R$ 300 o valor 

Programa Cascavel Caridoso
Foi aprovado em plenário nessa terça-feira (29) o Projeto de Lei 62 de 2021, 

alterando a lei que institui o Programa Cascavel Caridoso: Acolhimento em família 
acolhedora para idosos e para adultos com deficiência. As mudanças aprimoram 
o programa, que tem por finalidade essencial prestar o Serviço de Acolhimento 

Familiar a idosos e pessoas com deficiência para assegurar a efetivação do direito à 
convivência familiar de idosos e pessoas adultas com deficiência.

Idosos e adultos com deficiência são recebidos por famílias previamente cadastra-
das e habilitadas, residentes em Cascavel há no mínimo 24 meses e que tenham 

condições de recebê-los e mantê-los com dignidade. Para ajudar com as despesas, 
as famílias acolhedoras recebem um salário mínimo.

Dentre as alterações propostas, estão a redução de 30 anos para 21 anos na idade 
do responsável pela Família Acolhedora, como mecanismo de aumentar o número 
de famílias acolhedoras e a autorização; em casos excepcionais, as famílias podem 
utilizar 100% do rendimento mensal em prol do curatelado, mediante justificativa 

dirigida ao Diretor do Departamento de Assistência Social, a fim de atender integral-
mente as necessidades dos acolhidos curatelados; em casos excepcionais, o adian-
tamento do valor da primeira bolsa-auxílio, no percentual máximo de 20%, quando 
no momento da inserção do Acolhido na Família Acolhedora for constatada a neces-
sidade de custear medicamentos que não sejam fornecidos pelo SUS, bem como a 
aquisição de fraldas ou alimentos compostos por dietas especiais, de acordo com a 
avaliação da equipe técnica do Serviço de Acolhimento; conceder isenção de IPTU à 
família acolhedora, proporcional a quantidade de meses que prestar o acolhimento, 

como mecanismo de incentivo a participação no Programa Cascavel Caridoso.

Cartão Promover é referência 
para outros municípios

destinado”, explica Paranhos.
O secretário Hudson Moreschi 

observa que o principal critério 
para ser incluído no programa 
são as situações social e eco-
nômica das famílias. Para isso, 
é preciso que tenham renda per 
capita de até R$ 189. “São famí-
lias que se enquadram no perfil de 

vulnerabilidade e extrema vulnera-
bilidade”, relata o secretário.

Com o Car tão Promover, as 
famílias poderão comparar ali-
mentos, materiais de limpeza e de 
higiene, além de gás de cozinha. 
Segundo Hudson, será possível 
ampliar de mil para 3 mil famílias 
atendidas simultaneamente.

Paranhos recebe presidente da Conampe
O prefeito Leonaldo Paranhos rece-
beu, nessa terça-feira (29), a vista 
do presidente da Conampe (Con-
federação Nacional das Micro e 
Pequenas Empresas e dos Empreen-
dedores Individuais), Ercilio Santi-
noni. Ele esteve no gabinete acom-
panhado do secretário executivo da 
Amic-PR, Luiz Sergio Wosiack. No 
encontro, eles debateram trabalhos 
em conjunto para fortalecera as micro 
e pequenas empresas, principal-
mente para a inserção digital dos 
microempreendedores.

SECOM
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QUEM: Motoristas associados ou 
empregados em cooperativas e 
empresas do transporte escolar
ONDE: No Centro de Eventos
QUANDO: 8h às 17h

QUEM: Trabalhadores do transporte 
coletivo rodoviário de passageiros 
(Dose Única)
ONDE: No Centro de Eventos
QUANDO: 8h às 17h

QUEM: Trabalhadores do ensino 
básico com 18 anos ou mais
ONDE: Centro de Eventos
QUANDO: 8h às 17h

QUEM: Trabalhadores do ensino superior 
- presencial - com 18 anos ou mais
ONDE: Centro de Eventos
QUANDO: 8h às 17h

 Começou no fim de semana a 
vacinação contra a cvid-19 de pes-
soas em situação de rua em Casca-
vel. A aplicação é feita pela equipe 
Consultório na Rua, da Secretaria 
de Saúde. A cidade recebeu 295 
vacinas da Janssen, de dose única, 
reservadas para esse grupo. 

Até ontem, mais de 80 pessoas 
haviam sido imunizadas em entidades 
assistenciais ou mesmo na rua.

O Consultório na Rua é um ser-
viço da atenção básica que leva 
serviço de saúde para essa popu-
lação. A equipe fez o mapeamento 
do público-alvo e monitora os locais 
para garantir a aplicação.  

“Vamos fazer esse trabalho de 
campo até que estejam imuniza-
dos. É uma maneira de dar a essa 
população mais qualidade de vida 
e assim prevenir a circulação do 

População em situação de rua 
é imunizada contra a covid-19

Mais de 175 mil 
doses aplicadas

Cascavel já aplicou mais de 175 mil 
vacinas, sendo 140 mil primeiras doses, 

chegando à população geral, sem 
comorbidades, com mais de 40 anos. 
Contudo, a campanha travou devido à 
falta de doses. Por conta disso, apenas 
alguns grupos estão recebendo vacina, 

na chamada repescagem. 
Para esta quarta, até sexta, a novidade é 
a vacinação de motoristas do transporte 

escolar. A aplicação será no Centro de 
Eventos, das 8h às 17h.

Para o profissional tomar a primeira 
dose, é necessário apresentar docu-

mentos pessoais com foto, CPF, compro-
vante de residência, cópia do docu-

mento de alvará ou a autorização para 
condução de veículo escolar, emitida 

pela Transitar.
Segundo a prefeitura, terão direito 

motoristas associados ou empregados 
em cooperativas e de empresas do 

transporte escolar. 

vírus. Essas pessoas andam por 
toda a cidade, muitas vezes sem 
máscaras”, ressalta a psicóloga 

S
E
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Gabrielle Muller Sarolli Dall’Igna, 
responsável e integrante da equipe 
Consultório na Rua.  

QUEM: Gestantes, puérperas e 
lactantes com filhos de até 6 meses 
de idade
ONDE: nas UBS/USF
QUANDO: 8h às 16h

QUEM: Pessoas em situação de rua
ONDE: Equipe Consultório de rua

SEGUNDA DOSE

*Idosos: Centro de Eventos, pelo 
sistema drive-thru, das 8h às 17h 
(segunda a sexta-feira)

*Demais grupos: seguir a orientação 
do vacinador na primeira aplicação.

IMPORTANTE: Não esqueça de 
levar a carteirinha e os documentos 
pessoais  

 CONFIRA O CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO
30 DE JUNHO A 2 DE JULHO
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 O oeste do Paraná tem seis dos 
dez concorrentes à final da edição de 
2021 do prêmio Empreender Compe-
titivo, concurso nacional realizado em 
parceria pela CACB (Confederação das 
Associações Comerciais e Empresa-
riais do Brasil) e Sebrae. O anúncio 
dos finalistas deverá ser feito até 7 
de julho e no dia 27 próximo será rea-
lizada a cerimônia on-line de confirma-
ção dos vencedores. “Estamos otimis-
tas. Nossa região é uma referência no 
projeto”, diz o presidente da Caciopar, 
Flavio Gotardo Furlan.

Os seis núcleos do oeste que con-
correm entre os inscritos são: núcleos 
de Gastronomia e de Imobiliárias, de 
Marechal Cândido Rondon; núcleos de 
Imobiliárias e de Materiais da Cons-
trução Civil, de Toledo, e Núcleos de 
Terapias Complementares e de Arqui-
tetura e Urbanismo, de Cascavel. Os 
outros quatro do Paraná que também 
buscam estar entre os finalistas são: 
Núcleo de Arquitetura, de Londrina, 
Núcleo dos Jovens Empresários, de 
Francisco Beltrão, Núcleo da Mulher 
Empresária, de Irati, e Núcleo de Repa-
radores Automotivos, de Maringá.

INCENTIVO
A finalidade do Prêmio Empreender 

Competitivo é reconhecer iniciativas, 
avaliar e premiar as melhores práti-
cas de desempenho e resultados no 
campo do associativismo, informa a 

Acic tem dois concorrentes 
no Empreender Competitivo

consultora da Faciap, Iraci Mataczinski. 
O concurso em andamento foi 

aberto a núcleos que participaram do 
edital dos anos de 2017 a 2021. A 
etapa de apresentação das propostas 
aconteceu no período de 14 a 25 de 
junho. Agora, os trabalhos passam 
pela banca examinadora. A apresen-
tação dos vencedores será no fim de 
julho, por meio de plataforma on-line. 

PREMIAÇÃO
A premiação entregue nesta edi-

ção do Empreender Competitivo será 
a seguinte: placa 
e troféu do 1º ao 
3º lugares à enti-
dade proponente 
e à Ace da qual o 
núcleo é vinculado. 
Os três melhores 
consultores recebe-
rão: 1º notebook e 
2º e 3º lugares um 
smar tphone cada. 
Já os três melhores 
núcleos receberão 
valores em dinheiro: 
o vencedor ficará 
com R$ 15 mil, o 
segundo colocado 
com R$ 10 mil e o ter-
ceiro, com R$ 7 mil. 
A melhor entidade 
proponente ganhará 
ainda um notebook.

INSPIRAÇÃO
O Programa Empreender existe no 

Brasil há mais de 20 anos. O Paraná 
foi um dos primeiros estados a aderir 
a uma metodologia que se inspirou em 
práticas de parceria bem-sucedidas na 
Europa, principalmente na Alemanha. 

A Acic, de Cascavel, com o Núcleo 
Moveleiro, foi a primeira no Estado a se 
integrar ao Programa, em 1998. O Paraná 
é um dos entes da Federação nos quais 
o método de transformar empresários de 
um mesmo ramo em parceiros está mais 
disseminada e desenvolvida. 
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 O inverno veio para não decep-
cionar. Com a promessa de mais 
uma noite gelada, Cascavel regis-
trou ontem (29) -2,8ºC, a menor 
temperatura de todo o Paraná, 
atrás apenas das geladas General 
Carneiro, na região sul, (-3,9ºC), 
Palmas, no sul, (-3,8ºC), e Entre 
Rios, no Centro-Sul, (-3,4ºC).

E a madrugada desta quarta 
não deve ser muito diferente, talvez 
até um pouco pior. O Simepar pre-
via novamente 0ºC e geada forte 
em Cascavel.

A terça foi tão gelada que, ao 
meio-dia, a sensação térmica 
ainda era de 2ºC. Mesmo com sol 
reinando absoluto no céu, os ter-
mômetros não chegaram aos 10ºC 
em Cascavel.

Segundo o Simepar, o declínio 
acentuado das temperaturas foi 
favorecido pela atuação de uma 
massa de ar frio e seco que se 
estabelece sobre o Estado. 

Cascavel é a 4a mais gelada do Paraná

A boa notícia é que ela já está 
de partida e, a partir desta quin-
ta-feira, as temperaturas voltam 
a subir, devagar, mas sobem. A 
quinta, por exemplo, deve amanhe-
cer aos 5ºC e a sexta, com 7ºC. 

A partir de sábado já chegam à 
casa dos 10ºC. Pelo menos até a 
metade de julho não há previsão 
(por enquanto) de nova geada des-
sas por aqui.

A prefeitura lançou uma cam-
panha nas redes sociais para que 
a população chamasse o socorro 
para quem estivesse nas ruas 
(veja no banner).

E se na cidade o frio pode cau-
sar estragos, no campo é quase 
que inevitável. Além das lavouras 
de milho e da pastagem, a geada 
também prejudica as hortas. 
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É COMIDA SAUDÁVEL 
NA MESA DE QUEM 
MAIS PRECISA.

Em parceria com as CEASAs, o Governo criou o Banco 
de Alimentos Comida Boa. Agora, alimentos nutritivos 
que eram descartados se transformam em refeições 
para quem mais precisa.

Saiba mais em: 
www.agricultura.pr.gov.br/rededeprotecaoalimentar

Luiz Ribeiro 
Beneficiado - Casa do Vovô.

 Com a queda das temperaturas, 
os trabalhos no Zoológico Municipal 
de Cascavel foram intensificados em 
alguns recintos para que os animais 
que têm mais dificuldade em se aque-
cer não passem tanto frio. Esse cui-
dado é reforçado todos os anos.

Nos recintos, são feitos isolamen-
tos com lonas para diminuir o vento 
gelado, sem contar que todos os ani-
mais possuem uma área de escape 
dentro do recinto.

Para os mamíferos, além dos tabla-
dos de madeira, é feita a troca da cama 
constantemente com feno nas áreas 
cobertas. A alimentação para algumas 
espécies ganha maior valor energético. 
Os répteis são os que mais precisam de 
cuidado específico, visto que precisam 
ter um controle de temperatura com pla-
cas e lâmpadas aquecedoras. 

Já as aves são realocadas em 
áreas mais fechadas.

“Todos os anos, cobrimos os 
recintos, trocamos o feno das camas, 

Cuidados são reforçados no Zoo 
colocamos abrigo de chuva e também 
tem o novo recinto dos jabutis que já 
possui uma área de manejo preparada 
com aquecedores e lâmpadas de cerâ-
mica e fica bem quentinho para eles”, 
explica o gerente da Divisão de Vida 
Silvestre e Bem-Estar Animal, Rodrigo 
Neca Ribeiro.

ALIMENTAÇÃO
A alimentação mais energética 

agrada muito aos felinos, que recebem 
um cardápio com proteínas e gorduras, 
incluindo carne vermelha e frango.

Já a dieta das aves inclui pinhão, 
amendoim, abacate (com restrições 
para algumas espécies) e a dos mamí-
feros tem pinhão, mel, abacate, amen-
doim, polenta. Aos répteis ocorre uma 
redução na oferta de alimento, em vir-
tude do baixo metabolismo no período.

LAGO
As capivaras, moradoras do 

Lago Municipal, e os macacos, são 

animais de vida livre e conseguem 
se esconder do frio. 

ZOO
O Zoo tem 350 animais de 70 

espécies. Ao todo, são 70 recintos 
para visitação e mais 40 no setor 
extra, onde ficam os animais doentes 
ou em idade avançada. 

O local está aberto para visitação 
das 10h às 17h, de terça a sexta-feira. 

SECOM
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 Quem passa pela Praça do 
Migrante, no Centro de Cascavel, 
percebe que o local passa por revita-
lização. Um projeto paisagístico está 
sendo desenvolvido para dar mais 
vida, cor e beleza ao local. 

A empresa responsável pelo paisa-
gismo faz o plantio de flores de inverno 
como amor-per feito, cravínias, beiji-
nhos e outras espécies.

Recentemente, a Praça do Migrante 
foi alvo de vândalos, que destruíram 
parte dos bambuzais que integram os 
jardins da praça. Depois que o local 
foi limpo, o plantio dos canteiros teve 
início. “A Praça do Migrante é uma 
das mais importantes de Cascavel e 
a gente quer, com esse projeto, tor-
ná-la ainda mais atrativa para o uso 
da população, como área de lazer”, 
disse o secretário de Meio Ambiente, 
Ney Haveroth.

A PRAÇA
A Praça do Migrante, chamada 

Florêncio Galafassi, é um dos espaços 

 A Secretaria de Cultura e Espor-
tes deu início aos preparativos para 
o Festival de Música de Cascavel, 
que ocorrerá de 11 a 18 de julho 
de 2021. Neste ano, por conta da 
pandemia, o formato será totalmente 
on-line. O evento é organizado em 
parceria com a Pró-Reitoria de Exten-
são da Unioeste.

O Festival oferece inscrição para 
34 oficinas na área musical com 
grandes profissionais do cenário da 
música nacional para dar aulas aos 
interessados e também apresenta 
nove concertos dentro da programa-
ção artística.

Os interessados podem assistir 
às oficinas de duas formas. Como 
ouvinte ou como participante. Neste 
último caso, o aluno deve enviar um 
vídeo no ato da inscrição para que 
possa concorrer a uma das vagas 
de participante. As oficinas possuem 
limites de inscritos. 

Cultura prepara o 31º Festival 
de Música de Cascavel

SECOM

COMO PARTICIPAR
A inscrição pode ser feita pelo site da Unioeste 
(https://bit.ly/31FestivaldeMúsicadeCascavel), obedecendo ao cronograma:
De 26 a 30 de junho para alunos de Cascavel e região oeste do Paraná.
De 1º a 11 de julho para as demais regiões do País. 

Praça do Migrante ganhará novo projeto paisagístico
públicos mais conhecidos em Casca-
vel. São 9.530 metros quadrados de 
área que tem como principal carac-
terística o Monumento ao Migrante, 
constituído por um lago com chafariz, 
dentro do qual uma obra formada por 
rampas de concreto apontam para as 
cinco regiões do Brasil. O tamanho de 
cada rampa representa a proporção e a 
origem dos migrantes que colonizaram 
o Município de Cascavel. A maior rampa 
representa os migrantes da Região Sul, 
na sequência são representados os 
migrantes das regiões Nordeste, Cen-
tro-Oeste, Sudeste e Norte. 

No espaço, há ainda bandeiras de 
todos os estados brasileiros.

O PROJETO
O projeto da Praça do Migrante foi 

elaborado pela equipe paranaense de 
arquitetos formada por Joel Ramalho, 
Leonardo Oba e Guilherme Zamoner, 
por meio de concurso público. Sua 
construção e inauguração aconteceu 
em 1977.

FLORÊNCIO GALAFASSI
A praça leva o nome do pioneiro 

Florêncio Galafassi, que nasceu em 
Bento Gonçalves, no Rio Grande do 
Sul, em 1898, e migrou para Cascavel 
em 1948 para administrar empresas 
madeireiras, base econômica do Muni-
cípio na época. Ele morreu em 1976, 
aos 78 anos.

A localização da praça é simbólica, 
pois foi ali que o comércio local nasceu 
e prosperou, transformando Cascavel 
na quinta maior cidade do Estado e a 
11ª cidade do Brasil no IDGM (Índice 
dos Desafios da Gestão Municipal). 

S
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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

Aquário 21/01 a 19/02

Peixes 20/02 a 20/03
Os desafios e os acordos estão caminhando adiante de você com 
boas soluções e satisfação pessoal. Associe-se à pessoa amada 
e a outros que têm interesses com você. Continue apostando em 
jogos. Você está com sorte.

O astral está dos melhores. Por essa razão, procure dialogar 
com as pessoas, mas principalmente com marido ou a esposa, a 
pessoa amada ou o sócio. As criticas devem ser evitadas. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Troque informações e ideias com alguém de Câncer ou Escorpião. 
Um deles será muito útil com as informações e sugestões que 
virão fatalmente. Apenas não se deixe envolver por fofoca ou disse 
me disse. No amor, continue esperando.

Olhe para frente e deixe de se fixar no passado. Encare o que 
passou como experiência válida, só isso. Mas guie-se com a 
mente voltada para o futuro e para aquilo que há de vir. Cuide das 
finanças. Cuide também de seu amor com carinho.

Nesta fase poderá realizar muitos dos seus sonhos e projetos. 
Pode viajar e fazer mudança, ou mudanças na sua vida. Os 
de fora ou de longe podem se tornar úteis a você. A pessoa 
amada também.

Câncer 21/06 a 21/07
Faça tudo para manter seu prestigio e seu crédito. Pague suas 
contas em dia e cumpra a palavra empenhada. Mentiras e intri-
gas podem ser prejudiciais. Não se envolva nelas. No amor, seja 
reservado e prudente.

Mantenha-se discreto, de pouca conversa, mas assuma o posto de 
liderança que lhe é devido. Os mais velhos podem precisar muito de 
você. Vê se não falha nessa tarefa. No amor, o diálogo é fundamental.

Gêmeos 21/05 a 20/06
As coisas continuam evoluindo para você, do jeito que você 
deseja. A solução para questões financeiras depende do tamanho 
de seu esforço no trabalho. É necessário economizar e poupar, 
se for possível. No amor, aproveite o Bem.

Não confie em toda gente, muito menos nas aparências. Lem-
bre-se da máxima popular; “um homem prevenido vale por dez”. 
Segure o seu dinheiro e não assuma compromisso de aval. É 
arriscado. No amor, apoio total de seu par.

Estudos e pesquisas estão sendo amparados pelas influências 
astrais. Seus rendimentos financeiros tendem a melhorar muito 
também. Faça bom uso dos seus recursos, para que fique satis-
feito. No amor, benefícios e apoio do outro.

Muito boas notícias e algumas surpresas virão de amigos e 
colegas, pessoas próximas que querem lhe dar uma mão. Seja 
também criativo e inove seus planos e seu trabalho. Você só terá 
a ganhar. Confie na pessoa amada.

Continue rezando e pedindo a Deus uma nova oportunidade na 
vida, dentro daquilo a que se propõe no trabalho ou para o seu 
futuro. Tudo o que for justo e honesto, você vai acabar conse-
guindo. No setor amoroso, novidades boas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 8

PCEBE
APARAFUSAR

READMITIR
HOTAVARA

PENPODER
RONAIS

VINTEVOB
DESIMPEDIR

TCATENA
AFIARFV

ARRIARLUTO
IGMANTO

DOUTOREL
RAFOBIA

CANTAROLAR

Fixar
com chave
de fenda

Aceitar de
volta um
empre-
gado 

Infor-
mação

do jornal

(?) dog,
sanduíche 

com
salsicha

Formação
da qua-
drilha
junina

Tirar o
obstáculo; 
desobs-

truir

Ingrid 
Guima-
rães,
atriz

O acon-
chego

da família

Ou, em 
inglês

Médico
(bras.)

Vitamina
de ação

antigripal

Prática da
pessoa no
chuveiro

Maracanã
A "voz"

lamentosa
do lobo

Um, entre 
vários

Som de
risadas

Lante-
joula

Locador
do imóvel

Utensílio
de pesca
Peça do

ventilador
"Querer é
(?)" (dito) 
Também

não
Sufixo de
"gatona"

Consoantes
de "uns"

Amolar
(faca) 

Cair sob
peso 

(?)-shirt,
camiseta
Gravura;
imagem

Filha de 
Zeus (Mit.)

Monto 
(a barraca)

Vestimen-
ta real

Bronzeado,
em inglês

Atmosfera
Medo 

incontro-
lável

Sentimento
de pesar
Ofega;
arqueja

O antigo
"ph"

(Gram.)

Corajoso;
valente

Sílaba 
de "iscas"
Veterinário
(abrev.)

A
pessoa

que não ri

(?) drive,
memória

USB
10 + 10

5, em
algaris-

mos
romanos

Forma 
do ângulo

de 90o

Frequên-
cia de
rádio

Falar
muito
alto 

2/or. 3/hot — pen — tan. 4/arfa. 6/arriar — berrar.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
28 
01 
01 
24

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

        12

 Um projeto de lei pode mudar a 
segurança de quem mora na região 
norte de Cascavel. Está em discus-
são na Câmara de Vereadores a 
criação de uma nova sede para o 
Batalhão de Choque da Polícia Mili-
tar em um terreno anexo ao Câm-
pus do IFPR (Instituto Federal do 
Paraná), no Jardim Floresta. 

O projeto do vereador Celso 
Dal Molin (PR), com Josias de 
Souza (PTC) e Sidnei Mazutti 
(PSC), pretende descentralizar o 
Batalhão de Choque do 6º BPM, 
que fica no Centro. 

O assunto foi discutido nessa 
terça-feira (29) e recebeu apoio do 
Comando da PM.  

Segundo o coronel Rubens Gar-
cez, comandante do 6º BPM, a des-
centralização atenderá a demanda 
por mais segurança daquela região 
e faz com que a Polícia Militar cum-
pra melhor seu papel. “Cascavel, 
com esse projeto, vai se tornar 
referência para todo o Paraná, uma 
vez que municípios com o mesmo 
tamanho - e até maiores - têm a 
mesma dificuldade de cobertura”, 
destacou o coronel.

Região norte pode receber
sede do Pelotão de Choque

A direção do IFPR em Cascavel 
tem se esforçado para tirar a ideia 
do papel. “Temos um compromisso 
com a educação, mas também em 
atender às principais necessidades 
da comunidade onde estamos ins-
talados”, afirmou o diretor-geral do 
IFPR em Cascavel, professor Luiz 
Carlos Eckstein.

Segundo ele, toda a documen-
tação do terreno está pronta, res-
tando apenas o aval da União. O 
terreno que será doado para a ins-
talação da estrutura é área pública 
federal e, por isso, será preciso 
fazer a transferência de posse 
para o Estado, ou se buscar verbas 
federais para que se cumpram as 
exigências legais.

Também participaram da reu-
nião líderes da zona norte, como o 
representante da Acic (Associação 
Comercial e Industrial de Cascavel) 
Núcleo Norte, José Mauri Guaras-
quin. Segundo ele, a presença de 
trânsito de viaturas e soldados da 
Polícia Militar na região trará resul-
tados significativos quanto à dimi-
nuição dos índices de violência.

Dal Molin disse que o grupo tem 

novas reuniões agendadas e conta-
tos serão feitos nos próximos dias 
com deputados estaduais e fede-
rais que representam a região para 
que recursos sejam destinados ao 
projeto e o trâmite de liberação da 
área seja rápido.

 Um adolescente de 15 anos foi baleado 
na tarde de ontem (29). O caso aconte-
ceu na Rua Goiabeiras, no Loteamento 

Melissa, zona norte de Cascavel. A 
vítima estava na residência de um amigo 

quando o atirador chegou ao local e 
disparou contra o jovem.  Segundo a Polí-
cia Militar, o primeiro tiro não acertou a 
vítima, que se jogou no chão para fugir 

do atirador. Contudo, o segundo tiro 
acertou a lombar do adolescente.

Mesmo ferido, o garoto foi de bici-
cleta até a casa da mãe, distante 50 

metros, e pediu ajuda. O Siate foi 
acionado para atender o adolescente 

e o levou para reavaliação médica. 
Ele não corre risco de morte.

Segundo a PM, seriam dois autores: 
um de blusa vermelha e outro de 
blusa marrom. Ambos fugiram do 

local. O Pelotão de Choque da Polícia 
Militar e policiais civis da Delegacia 

de homicídios atenderam a ocorrên-
cia e fazem buscas pelos atiradores. 
Informações sobre o autor do crime 
podem ser repassadas para a polícia 

pelo telefone 190. 

Uma mulher de 26 anos e sua filha de 
cinco anos ficaram feridas após o carro 
em que estarem capotar. O acidente 
aconteceu na Rua Furnas, esquina com a 
Pedro Baú, no Bairro Universitário, zona 
sul de Cascavel.

A mulher dirigia um Gol quando perdeu 
o controle da direção, saiu da pista, capo-
tou e só parou em uma área de pastagem. 
As duas foram retiradas do veículo por 
populares, que acionaram o socorro. 

O Siate realizou os primeiros atendimen-
tos e encaminhou as vítimas à UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) Tancredo. A 
Polícia Militar prestou apoio à ocorrência.

Garoto de 15 anos é 
baleado nas costas

Carro capota e deixa mãe e filha feridas

O CARRO capotou e só parou em uma área de pastagem
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 O Cascavel Futsal não conse-
guiu segurar a Acel de Chopinzinho 
na noite de segunda-feira e teve sua 
primeira derrota na Série Ouro de Fut-
sal deste ano. Os anfitriões perderam 
por 5 a 2. Foi a segunda derrota con-
secutiva da serpente na temporada, 
já que o time vinha do jogo contra o 
Atlântico, pela Liga Nacional.

Antes do confronto 
com o Chopinzinho, a 
equipe comandada por 
Cassiano Klein tinha 
sofrido apenas dez gols 
em oito jogos na Série 
Ouro, mas tomou cinco 
durante 40 minutos, e só 
marcou dois.

Apesar da derrota, o 
time cascavelense segue 
na liderança da Série 
Ouro com 22 pontos em 

 A vitória fora de casa domingo, 
por 3 a 1 sobre o Aimoré, deixou o 
FC Cascavel na liderança do Grupo 
8, empatado com o Joinville, mas 
com vantagem nos gols marcados. 

O time faz os ajustes para 
encarar outro gaúcho, o Espor-
tivo de Bento Gonçalves, neste 
sábado, no Estádio Olímpico, já 
pela quinta rodada da Série D. “A 
liderança não representa muito, 
já que ainda estamos no primeiro 
turno, mas fico feliz pelo volume 
de jogo e a força do elenco 

demonstrada no domingo. Temos 
dois jogos em casa que serão 
muito impor tantes para seguir-
mos”, avalia o técnico Tcheco.

Os outros dois representan-
tes paranaenses no campeonato 
seguem sem vencer. No mesmo 
grupo do FCC, o Rio Branco empa-
tou com o Juventus e segue na lan-
terna. Já no Grupo 7, o Cianorte 
empatou em casa com o Marcílio 
Dias e ocupa a quinta posição na 
classificação com 4 pontos. O líder 
é o Boavista, com 8 pontos. 

Líder, FCC encara o Esportivo
COMO ESTÁ O GRUPO 8

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º FC Cascavel 8 4 2 2 0 8 5 3 66,7
2º Joinville 8 4 2 2 0 6 4 2 66,7
3º Esportivo 6 4 1 3 0 4 3 1 50
4º Caxias 5 4 1 2 1 7 4 3 41,7
5º Marcílio Dias 5 4 1 2 1 4 6 -2 41,7
6º Aimoré 4 4 1 1 2 6 6 0 33,3
7º Juventus 2 4 0 2 2 2 4 -2 16,7
8º Rio Branco 2 4 0 2 2 1 6 -5 16,7

 Na liderança do Campeonato 
Paranaense Feminino, o Stein 
Futsal se prepara para os jogos 
que terá na próxima semana pelo 
estadual e pelo Novo Futsal Femi-
nino Brasil. Os dois jogos estão 
agendados para o dia 10 de 
julho, situação que terá de ser 
resolvida pelos dirigentes dos 
campeonatos.

Pelo Paranaense, o duelo está 
marcado para Cianorte. Os dois 
times estão na parte de cima da 
tabela e disputam a liderança. Já 
pelo NFFB, o jogo será em Casca-
vel, contra o Leoas da Serra, e tem 
a possibilidade de ser o jogo da 
rodada no BandSports. A questão 
é que, no mesmo dia, também tem 
o Cascavel Futsal atuando pela LNF. 
No último fim de semana, as meni-
nas passaram bem pelo Foz Catara-
tas, 3 a 0, com gols de Camila, Jack 
Nunes e Xuxa. Com o resultado, a 
equipe chegou aos 12 pontos em 
quatro jogos disputados. 

O outro representante casca-
velense da competição, o Ins-
tituto Cascavel perdeu para o 
Uidep/Pato Branco, por 12 a 1 
e segue nas últimas colocações.

CLASSIFICAÇÃO
CLASS Clube  JG  VIT  EMP  DER  SG  GP  GC  PG
1º  Sicredi / Pluma / Muffatão Cvel 9  7  1  1  26  41  15  22
2º  Foz Cataratas Poker 9  7  1  1  13  29  16  22
3º  OLF / Romancini / Coprossel 9  6  2  1  8  17  9  20
4º  Sicredi / Mocelin / DVZFutsal 10  5  4  1  6  27  21  19
5º  Pato Futsal 7  5  1  1  12  24  12  16
6º  Acel/ Chopinzinho 11  3  6  2  17  46  29  15
7º  Coronel Futsal 11  4  2  5  2  30  28  14
8º  Marechal / Sicredi 10  4  2  4  1  35  34  14
9º  Umuarama Futsal 8  4  1  3  6  23  17  13
10º  Campo Mourão Futsal 9  3  3  3  5  22  17  12
11º  Marreco Futsal 9  3  1  5  -8  12  20  10
12º  Ampére Futsal 9  3  0  6  -11  18  29  9
13º  PalmasNet / Pref. de Palmas 8  1  4  3  -6  24  30  7
14º  Toledo Futsal 10  1  2  7  -22  19  41  5
15º  Siqueira Campos/Pro Tork 8  1  1  6  -10  13  23  4
16º  São José dos Pinhais 9  0  1  8  -39  16  55  1

Polícia indicia 4 jogadores do CCR 

nove jogos. Mesmo número de pon-
tos que o Foz Cataratas. O Cho-
pinzinho foi a 15 pontos e está na 
sexta colocação, com 11 partidas 
já disputadas. 

O Cascavel volta a jogar nesta 
sexta-feira, pelo Estadual, nova-
mente no Ginásio da Neva, quando 
recebe o Marechal Rondon, às 19h.  

A Polícia Civil do Paraná indiciou 
quatro jogadores em inquérito policial 
que apura a suspeita de falsificação de 
testes da covid-19 por parte do Casca-
vel CR. São eles: Enzzo Fabrizio Jovinski 
Stresser, Luiz Felipe Castro Neto, 
Matheus Gabriel de Oliveira Moraes e 
Wagner Afonso Bello de Lima.

A suspeita da falsificação foi denun-
ciada pela FPF (Federação Paranaense 

de Futebol) após um jogo ocorrido no 
dia 22 de abril de deste ano, em Curi-
tiba, pelo Campeonato Paranaense.  

A PCPR também solicitou a apreen-
são do passaporte de um dos suspei-
tos, que possui dupla nacionalidade.  Os 
indiciados responderão por falsificação 
de documento e uso de documento 
falso. As investigações prosseguem até 
que todos os envolvidos sejam ouvidos.

Após derrota, Cascavel volta à quadra sexta

Stein mira confronto 
de líderes

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC  
1º Stein Futsal 12 4 4 0 0 10 1
2º Cianorte 9 3 3 0 0 16 2
3º Unidep 6 3 2 0 1 20 4
4º Lobasz/ADTB 6 2 2 0 0 10 2
5º Seleto 3 3 1 0 2 5 5
6º Londrina 3 3 1 0 2 3 7
7º Foz Cataratas 0 4 0 0 4 1 22
8º Instituto Cascavel 0 4 0 0 4 4 26
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Classificação 

            8ª RODADA
           30/06

16h Fortaleza  x  Chapecoense 
16h Fluminense  x  Athletico
19h Bahia  x  América-MG
19h Internacional  x  Palmeiras 
20h30  Santos  x  Sport 
21h30  Juventude  x  Grêmio 
21h30  Corinthians  x  São Paulo 

           1º/7
16h Bragantino  x  Ceará 
19h Atlético-MG  x  Atlético-GO
20h Cuiabá  x  Flamengo 

Time  P  J  V  E  D  GP  GC SG  %
1º Bragantino 17  7  5  2  0  17  9  8  81
2º Athletico-PR 13  6  4  1  1  10  5  5  72
3º Palmeiras  13  7  4  1  2  13  9  4  62
4º Fortaleza  12  7  3  3  1  10  5  5  57
5º Bahia  11  7  3  2  2  12  9  3  52
6º Santos  11  7  3  2  2  9  7  2  52
7º Atlético-GO  10  6  3  1  2  5  3  2  56
8º Atlético-MG  10  7  3  1  3  6  7  -1  48
9º Fluminense  10  7  2  4  1  6  5  1  48
10º Flamengo  9  5  3  0  2  7  5  2  60
11º Corinthians  9  7  2  3  2  6  6  0  43
12º Ceará  9  7  2  3  2  9  10  -1  43
13º Internacional  9  7  2  3  2  8  11  -3  43
14º Juventude  9  7  2  3  2  5  9  -4  43
15º Sport  5  7  1  2  4  4  7  -3  24
16º Cuiabá  4  5  0  4  1  4  5  -1  27
17º São Paulo  4  7  0  4  3  4  9  -5  19
18º Chapecoense  4  7  0  4  3  6  12  -6  19
19º América-MG  3  7  0  3  4  3  8  -5  14
20º Grêmio  2  5  0  2  3  4  7  -3  13

Nesta quarta-feira, Corinthians 
e São Paulo se enfrentam pela 
oitava rodada do Brasileirão em 
condições diferentes. Ambos 
apostam em novidades nas esca-
lações para buscar o resultado 
positivo.  O Tricolor ainda não ven-
ceu na competição e tem a esta-
tística desfavorável de nunca ter 
vencido na Neo Química Arena - já 
são 14 jogos com dez vitórias do 
Corinthians e quatro empates.

O zagueiro Miranda é a 

principal dúvida, já que está na 
fase final de recuperação de 
um estiramento muscular. Além 
de Miranda, outra surpresa que 
pode aparecer na escalação é o 
zagueiro Léo.

O Timão ainda não deve con-
tar com Luan e Araos, por lesão e 
cartão, respectivamente. Luan foi 
liberado do tratamento na última 
segunda-feira e chegou a treinar 
com o elenco, mas não teve a 
escalação confirmada.

 O Athletico encerrou ontem os 
preparativos para o duelo com o 
Fluminense, marcado para esta 
quarta (30), às 16h, no Raulino 
de Oliveira, em Volta Redonda, pela 
oitava rodada do Brasileirão.

Entre as novidades, o princi-
pal destaque é o meia Nikão. 
Recuperado de lesão muscular, 
o jogador foi relacionado para 
a par tida, mas como ficou fora 
dos últimos três jogos, deve ficar 
no banco como opção.

Além do camisa 11, ficam à 
disposição também o lateral-direito 
Marcinho e o volante Richard.

Os dois vinham sendo titulares 

 Em posições completamente 
diferentes na tabela de classi-
ficação do Brasileirão, Interna-
cional e Palmeiras se enfrentam 
nesta quar ta-feira, às 19h, no 
Beira-Rio, pela oitava rodada da 
competição nacional.

Depois de conquistar quatro 
pontos em dois jogos fora de 
casa, o Internacional quer emba-
lar de vez no Brasileirão depois 
da chegada de Diego Aguirre, e 

essa situação ficaria ainda mais 
especial se essa sequência acon-
tecesse dentro do Beira-Rio.

Além disso, o Colorado tam-
bém tenta encerrar uma incômoda 
sequência de jogos sem vencer 
dentro do seu estádio, já que não 
ganha desde a semifinal do Gau-
chão, no início de maio.

O Palmeiras tenta engrenar a 
terceira vitória seguida e diminuir 
a diferença para o Bragantino. 

Athletico se reforça 
para voltar à ponta

da equipe e devem retomar suas 
posições, ocupadas por Khellven 
e Léo Cittadini na rodada passada.

Dessa forma, o Rubro-Negro 
deve ir a campo com: Santos; 
Pedro Henrique, Thiago Heleno 
e Zé Ivaldo; Marcinho (Khellven), 
Richard, Christian e Abner; Terans, 
Vitinho e Matheus Babi.

O Athletico é o segundo colo-
cado no Brasileirão, com 13 
pontos, mas tem uma par tida a 
menos que a maioria dos par ti-
cipantes. Já o Fluminense é o 
nono, com dez pontos.

No entanto, o Furacão vem de 
dois tropeços, uma derrota por 2 a 

O TÉCNICO António Oliveira está de volta ao 
comando do rubro-negro 

1 para o Bahia e um empate de 2 
a 2 com a Chapecoense, na Arena, 
com o gol sofrido no último lance. 
Antes, o Rubro-Negro havia vencido 
seus quatro primeiros jogos. 

Inter tenta embalar sobre o Palmeiras

Clássico paulista traz novidades
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Brasil pega Chile nas quartas e 
pode encontrar Argentina na final

A Copa América 2021 concluiu os 
jogos da fase de grupos. Agora, é quartas 
de final. A seleção de Tite, classificada 
com antecedência e dona da melhor 
campanha geral da fase de grupos, vai 
encarar o Chile, que acabou em quarto 
lugar no Grupo A. O duelo será na próxima 
sexta-feira (2), às 21h, no Estádio Nilton 
Santos, no Rio de Janeiro. O clássico com 

a Argentina, do astro Lionel Messi, só será 
possível na final. 

Também na sexta, às 18h, Peru e 
Paraguai se enfrentam em Goiânia. Os 
peruanos acabaram em segundo lugar na 
Chave B, enquanto os paraguaios ficaram 
em terceiro no outro grupo.

Os outros dois jogos das quartas de 
final serão no sábado. Às 19h, Uruguai 

e Colômbia duelam no Mané Garrincha, 
enquanto Argentina e Equador se enfren-
tam três horas mais tarde, no Estádio 
Olímpico, em Goiânia.

CONFIRA O CALENDÁRIO:
2/7 - 18h Peru  x  Paraguai
2/7 - 21h Brasil  x  Chile
3/7 - 19h Uruguai x  Colômbia
3/7 - 22h  Argentina  x  Equador 
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