Mulher é detida
com mala cheia
de Mel
do
Amor
ÀsCASCAVEL
vésperas do Dia

dos Namorados, uma
apreensão inusitada em
Cascavel. A Polícia Militar
apreendeu uma mulher com
uma mala cheia de Power
Honey, produto afrodisíaco
conhecido como
“Mel do Amor”, cuja
venda é ilegal no Brasil.
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Começa hoje a terceira
fase da vacinação contra
a gripe; confira os grupos

@oparana hoje news

CASCAVEL

Lojistas esperam vender
mais produtos e mais caros
neste Dia dos Namorados
Cascavel Futsal vai para
Santa Catarina em busca
da classificação na Liga

Cascavel espera vacinar todo
grupo de 50 anos em 10 dias

CASCAV

A previsão do secretário de Saúde, Miroslau Bailak, é animadora: Cascavel deve imunizar
contra a covid-19 todas as pessoas na faixa dos 50 anos - sem comorbidades e excluídas
dos grupos prioritários - até o fim da próxima semana. O objetivo, se houver vacinas
suficientes, é imunizar de 4 mil a 5 mil pessoas por dia.
l Págs. 4e5
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lágrimas. Não adianta querer fugir no cavalo amarelo. O que nos sugere
então Camus sobre vivermos embebidos no licor venenoso da trágica
condição humana? Resistir. Foi o que fez Sísifo, ao ser condenado a
carregar aquela pedra pela eternidade, afinal, “não há destino que não se
supere com o desprezo”.
Imaginemos a insatisfação dos ególatras deuses do Olimpo ao verem
sua criatura se negando a sofrer com o castigo que lhe impuseram. Falcão,
ex-líder do grupo O Rappa, grita a essência do homem absurdo camuniano,
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13 por aí”. Enquanto resistirmos, esses abutres
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Viver no absurdo é constatar a realidade e enfrentá-la. Da maneira que quiser,
mas enfrentá-la. No meu caso, opto pelo que sugeriu o agora saudoso Paulo
Gustavo: rindo. Assim como Sísifo despertou a ira dos deuses que não puderam
vencê-lo nem mesmo com a pena eterna, nos meus (nos nossos) algozes desejo
identificar o semblante rancoroso quando o mundo voltar a ser uma mistura de
cores, culturas, valores, risos e vidas que eles tanto julgam degenerados. A essas
pedras, no caminho e sobre nossas costas, deixo o meu mais mordaz e singelo
riso de deboche, porque sei que, apesar delas, amanhã é outro dia.
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Câmara separa secretarias,
mas prefeitura mantém
mesma estrutura a ambas

03

Giro Político

politica@jhoje.com.br

Estratégia ou sem querer?

Esta quase que passa despercebida... A aprovação do Projeto de Lei
24/2021 deixou o líder de Governo, Pedro Sampaio, mudo! Segundo
ele disse depois, havia combinado com o presidente da Câmara, Alécio
Espinola, que o projeto não seria votado. Dentre outros motivos, porque o
Legislativo municipal não pode legislar sobre trânsito. Pois Alécio, mexendo
no celular, pôs o projeto em votação relâmpago, ninguém se mexeu
(literalmente), nem mesmo os olhos do presidente para ver o plenário,
e ele foi aprovado por unanimidade. Apenas o queixo de Sampaio que
caía, enquanto ele olhava abismado para Alécio, que zarpou em seguida,
deixando o comando da sessão para Josias de Souza. O projeto 24/21
regulamenta o uso de capacetes e demais equipamentos de segurança
para motonetas e patinetes elétricos.

Em 2017, a Câmara
de Vereadores aprovou a
unificação das Secretarias
de Espor tes e Cultura de
Cascavel. Passados quatro
anos e após muitas críticas
durante o período eleitoral,
ontem (8) os vereadores aprovaram o projeto de autoria do
Poder Executivo que separa
as duas pastas, assim como
a Secretaria de Política Municipal sobre Drogas e Proteção à Comunidade, criando
a Secretaria de Segurança
Pública e a Secretaria Especializada de Cidadania, da
Proteção da Mulher e Políticas sobre Drogas.
De acordo com o vereador Pedro Sampaio (PSC),
líder do Governo, a fusão
das pastas não sur tiu o
efeito esperado e uma das
categorias não estaria recebendo a atenção necessária.
“Lá em 2017 nós tivemos a
aprovação da unificação das
secretarias entendendo que
isso geraria uma economia
e uma facilidade maior ao
secretário em trabalhar com
as duas pastas, o que não
houve. O Município entendeu
que as secretarias precisam
ter vida própria, cada uma
com seus planejamentos,
ações, metas, programas e
organização estrutural para
que possam assistir as classes”, explicou.

Contudo, pelo menos por
enquanto, não deve mudar
muita coisa. É que os atuais
secretários Luiz Ernesto
Meyer (Esporte e Cultura) e
Antônio Volmei dos Santos
(Segurança) irão acumular
as secretarias até o fim do
ano, por conta da Lei Federal 173/2020, que proíbe
que as prefeituras aumentem despesas com pessoal,
medida exigida como contrapartida aos municípios para
que recebessem ajuda federal no ano passado, devido
à pandemia. “Teremos a
colocação dos cargos e das
figuras que comandarão as
pastas somente em 2022.
É uma reorganização da
estrutura administrativa
para que, neste ano, a
gente possa trabalhar as
peças orçamentárias, as
ações e as metas para
que, em 2022, possamos
dar um novo ar às secretarias”, acrescenta Sampaio.
Além de mais dois secretários, a separação também
prevê novos cargos de diretores e coordenadores.
A separação da Secretaria de Política Municipal
sobre Drogas e Proteção à
Comunidade é uma emenda
da vereadora Beth Leal.
Resta saber agora se será
sancionada pelo prefeito
Leonaldo Paranhos.

Sandro fica
em Obras

Ao que tudo indica, o prefeito
Leonaldo Paranhos deve deixar
como definitivo no comando da
sSecretaria de Serviços e Obras
Públicas o interino, Sandro
Camilo Rocha Rancy. Desde que
Adelino Ribeiro deixou a pasta,
Rancy assumiu o comando e
tem se saído bem. Chegaram
a ser sondados alguns nomes
para a pasta, que não se
confirmaram. Inclusive, um dos
mais cotados pela imprensa,
Fernando Dillenburg, que já
foi secretário de Paranhos
no primeiro mandato, disse
que nem sequer chegou a ser
convidado para o cargo.

Chá de Rivotril

Após uma sequência de sessões
quentes, com “sangue nos
olhos” e cutucadas, a paz voltou
a reinar na Câmara. Pelo menos
é o que aparenta.

Pauta magra

Para não perder o costume, a
pauta da Câmara de Cascavel
da sessão de ontem foi
magrinha. Foram colocados
em votação quatro projetos de
lei. Sem os ânimos quentes da
semana passada nem assuntos
polêmicos, não houve debate
e a sessão durou menos de
uma hora e 15 minutos. Além
do 24/21, foram aprovados

os projetos 06/21, que separa
as Secretarias de Esporte e
Cultura, o 52/21, que autoriza a
desafetação de um trecho entre
a Rua do Rosário e a Rua da
Lapa, e o 57/21, que incentiva
a iniciativa provada a participar
de ações de recuperação e
manutenção de nascentes.

Coletiva

O presidente da Amop e
prefeito de Cascavel, Leonaldo
Paranhos, reúne nesta quartafeira a diretoria para definir
alguns assuntos de interesse da
entidade, como o Prêmio Amop
de Jornalismo e a homenagem
que será concedida ao presidente
da República, Jair Bolsonaro, e ao
governador Ratinho Júnior. Após,
será concedida entrevista coletiva
para a imprensa.

Enfrentamento
à pandemia

O vereador Edson Souza (MDB)
esteve reunido ontem com a
diretora da 10ª Regional, Lilimar
Mori, para discutir medidas de
enfrentamento à pandemia da
covid-19. Edson disse que levou
algumas demandas da área de
saúde até Lilimar e discutiram
medidas que poderão ser
tomadas nos próximos dias para
conter o avanço da circulação
do vírus em Cascavel, em
especial sobre a situação dos
atendimentos nas UPAs.

No hospital

E por falar em covid... O ex-secretário e ex-deputado Adelino
Ribeiro precisou ir para o hospital ontem à noite. Com 50% dos
pulmões comprometidos, buscou ajuda médica. A esposa e a filha
dele também contraíram a doença, mas já estão recuperadas.
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A previsão do secretário de Saúde de Cascavel, Miroslau Bailak, é
animadora. Após um período de lentidão, Cascavel recebeu novas dose
de vacina contra a covid-19 e começa nesta quarta-feira a imunizar
a população em geral, ou seja, que
não está nos grupos prioritários que
vinham sendo chamados até então
para receber a primeira dose.
A partir de hoje, pessoas com 58
e 59 anos que não tenham comorbidade, não sejam profissionais da
saúde ou da educação ou de outra
área incluída no plano de vacinação,
poderão receber a vacina contra o
novo coronavírus.
Miroslau acredita que toda a faixa dos 50 anos será imunizada até
o fim da próxima semana, caso haja
vacinas disponíveis, e a previsão é
de que haverá.
De acordo com a Secretaria de
Saúde, o calendário pode sofrer alteração ainda nesta semana e ser
decrescido conforme a procura.
Segundo o secretário, Cascavel
está vacinando em média 600 pessoas por dia, contudo, a partir da
aplicação de vacinas por idade, a
Secretaria de Saúde poderá aplicar
até 5 mil doses por dia, conforme a

disponibilidade de imunizantes. “Na
próxima semana, quando faremos a
vacinação por idade para toda a população, poderemos fazer em torno
de 4 mil a 5 mil doses por dia, desde que cheguem mais vacinas e
em grande quantidade. Cada município tem características próprias,
mas estamos muito bem com a
vacinação. Na próxima semana,
atingiremos números históricos”,
assegura Bailak.
Caso a vacinação em Cascavel
siga esse ritmo e o governo federal
continue mandando doses semanalmente, a secretaria pretende cumprir imunizar toda a população adulta até o fim de setembro.
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Pessoas com 50 anos poderão ser
vacinadas já na próxima semana
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Empresários criam centro de atendimento

Mais uma ação da iniciativa privada visa ajudar no combate à pandemia do novo
coronavírus. Agora, um grupo de 140 empresários de diversos setores criaram o
Centro de Atendimento para pacientes com sintomas de covid-19 em Cascavel.
A intenção é desafogar a rede do SUS, cuja ocupação beira os 100% há semanas.
O atendimento é gratuito. As pessoas com sintomas da doença precisam
realizar o agendamento para dar início ao procedimento. Um teste covid-19
será realizado e, se testar positivo, ela passa pela consulta e recebe os
medicamentos necessários.Segundo um dos idealizadores do projeto, Valdinei
Silva, a meta inicial é realizar 3 mil atendimentos. A intenção, além de ajudar a
população, é evitar um novo lockdown em Cascavel.
O atendimento ocorre na estrutura do PAM Saúde, na Rua Nereu Ramos, 2.591.
O telefone para agendamento é o (45) 3322-5150.

PMI atualiza
cronograma
de vacina

O PMI (Programa Municipal de Vacinação) atualizou o cronograma e retoma
a primeira dose contra a covid-19 para
trabalhadores do Ensino Básico a partir de
40 anos nesta quarta-feira (9), até o dia 11
(sexta-feira), no Centro de Eventos.
Os profissionais precisam comprovar
que atuam em creches, pré-escola, ensino
fundamental I e II, Ensino Médio, cursos profissionalizantes e EJA (Educação de Jovens e
Adultos). Para comprovar, basta levar a declaração assinada pela direção do estabelecimento de ensino, informando o vínculo e
a atividade desempenhada. O documento
ficará retido pelos imunizadores.
No ato da vacina, todas as pessoas,
obrigatoriamente, independente do grupo, devem ter em mãos documento com

Trabalhadores da área da saúde,
incluindo 14 profissões

14/06

Pessoas com Deficiência Permanente
acima de 18 anos

15/06

Privados de liberdade e funcionários
do sistema prisional

foto, cartão nacional de saúde ou CPF, e
ainda o comprovante de residência.
Também serão imunizados nos próximos dias os privados de liberdade e funcionários do sistema prisional. Foram disponibilizadas pela Secretaria de Saúde do
Paraná 2.265 doses para esse grupo.
Os demais grupos, cuja aplicação ocorre
nas unidades de saúde, as pessoas podem
procurar qualquer UBSs mais perto de casa,
no entanto, as UBSs do Colmeia e Maria Luiza
estarão fechadas de 7 a 11 de junho, e as referências para a covid-19 (Floresta, Nova Cidade
e Santa Cruz) atendem apenas pacientes com
sintomas e não estão imunizando.

SEGUNDA DOSE

É importante que as pessoas fiquem atentas sobre o prazo para tomar a segunda
dose da vacina. Ela é fundamental para que o imunizante possa agir totalmente
no organismo. Para a aplicação da segunda dose, o público em geral deve observar as indicações no ato da primeira dose e a data estará indicada na carteirinha.
Idosos recebem a segunda dose no Centro de Eventos em sistema drive-thru, das
8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Nas
UBS/
USF

das 8h
às 12h

1.120
doses

Nas
UBS/
USF

das 8h
às 12h

3.835
doses

Agendamento pela
equipe de Saúde

2.265
doses

Atendimento nas
UBSs de Cascavel

O atendimento para pessoas com sintomas da covid-19 em Cascavel ocorre
em todas as UBSs e UFSs pela manhã,
exclusivo. À tarde, elas atendem o agendamento normal de outras patologias.
De segunda a sexta-feira, os moradores
com sintomas também podem procurar
o serviço nas três unidades de referência
para o coronavírus que ocorre durante
todo o dia. Floresta, Santa Cruz e Nova
Cidade atendem das 7h às 22h, e a UPA
do Veneza, que funciona nos fins de
semana e 24 horas, são exclusivos para
pessoas com sintomas da covid-19.
As UPAs Brasília e Tancredo farão frente
às outras demandas de urgência e emergência, exceto problemas respiratórios.
Na UPA Tancredo, o atendimento é para
pessoas de todas as idades. Na UPA Brasília, para pacientes com mais de 14 anos.
As UBSs do Colmeia e do Maria Luiza estarão
fechadas de 7 a 11 de junho pois os profissionais de saúde serão direcionados para dar
suporte no atendimento das UPAs devido ao
aumento no número de pacientes.
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Saúde, o calendário pode sofrer alteração ainda nesta semana e ser
decrescido conforme a procura.
Segundo o secretário, Cascavel
está vacinando em média 600 pessoas por dia, contudo, a partir da
aplicação de vacinas por idade, a
Secretaria de Saúde poderá aplicar
até 5 mil doses por dia, conforme a

disponibilidade de imunizantes. “Na
próxima semana, quando faremos a
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vacinação. Na próxima semana,
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Empresários criam centro de atendimento

Mais uma ação da iniciativa privada visa ajudar no combate à pandemia do novo
coronavírus. Agora, um grupo de 140 empresários de diversos setores criaram o
Centro de Atendimento para pacientes com sintomas de covid-19 em Cascavel.
A intenção é desafogar a rede do SUS, cuja ocupação beira os 100% há semanas.
O atendimento é gratuito. As pessoas com sintomas da doença precisam
realizar o agendamento para dar início ao procedimento. Um teste covid-19
será realizado e, se testar positivo, ela passa pela consulta e recebe os
medicamentos necessários.Segundo um dos idealizadores do projeto, Valdinei
Silva, a meta inicial é realizar 3 mil atendimentos. A intenção, além de ajudar a
população, é evitar um novo lockdown em Cascavel.
O atendimento ocorre na estrutura do PAM Saúde, na Rua Nereu Ramos, 2.591.
O telefone para agendamento é o (45) 3322-5150.

PMI atualiza
cronograma
de vacina

O PMI (Programa Municipal de Vacinação) atualizou o cronograma e retoma
a primeira dose contra a covid-19 para
trabalhadores do Ensino Básico a partir de
40 anos nesta quarta-feira (9), até o dia 11
(sexta-feira), no Centro de Eventos.
Os profissionais precisam comprovar
que atuam em creches, pré-escola, ensino
fundamental I e II, Ensino Médio, cursos profissionalizantes e EJA (Educação de Jovens e
Adultos). Para comprovar, basta levar a declaração assinada pela direção do estabelecimento de ensino, informando o vínculo e
a atividade desempenhada. O documento
ficará retido pelos imunizadores.
No ato da vacina, todas as pessoas,
obrigatoriamente, independente do grupo, devem ter em mãos documento com

Trabalhadores da área da saúde,
incluindo 14 profissões

14/06

Pessoas com Deficiência Permanente
acima de 18 anos

15/06

Privados de liberdade e funcionários
do sistema prisional

foto, cartão nacional de saúde ou CPF, e
ainda o comprovante de residência.
Também serão imunizados nos próximos dias os privados de liberdade e funcionários do sistema prisional. Foram disponibilizadas pela Secretaria de Saúde do
Paraná 2.265 doses para esse grupo.
Os demais grupos, cuja aplicação ocorre
nas unidades de saúde, as pessoas podem
procurar qualquer UBSs mais perto de casa,
no entanto, as UBSs do Colmeia e Maria Luiza
estarão fechadas de 7 a 11 de junho, e as referências para a covid-19 (Floresta, Nova Cidade
e Santa Cruz) atendem apenas pacientes com
sintomas e não estão imunizando.

SEGUNDA DOSE

É importante que as pessoas fiquem atentas sobre o prazo para tomar a segunda
dose da vacina. Ela é fundamental para que o imunizante possa agir totalmente
no organismo. Para a aplicação da segunda dose, o público em geral deve observar as indicações no ato da primeira dose e a data estará indicada na carteirinha.
Idosos recebem a segunda dose no Centro de Eventos em sistema drive-thru, das
8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Nas
UBS/
USF

das 8h
às 12h

1.120
doses

Nas
UBS/
USF

das 8h
às 12h

3.835
doses

Agendamento pela
equipe de Saúde

2.265
doses

Atendimento nas
UBSs de Cascavel

O atendimento para pessoas com sintomas da covid-19 em Cascavel ocorre
em todas as UBSs e UFSs pela manhã,
exclusivo. À tarde, elas atendem o agendamento normal de outras patologias.
De segunda a sexta-feira, os moradores
com sintomas também podem procurar
o serviço nas três unidades de referência
para o coronavírus que ocorre durante
todo o dia. Floresta, Santa Cruz e Nova
Cidade atendem das 7h às 22h, e a UPA
do Veneza, que funciona nos fins de
semana e 24 horas, são exclusivos para
pessoas com sintomas da covid-19.
As UPAs Brasília e Tancredo farão frente
às outras demandas de urgência e emergência, exceto problemas respiratórios.
Na UPA Tancredo, o atendimento é para
pessoas de todas as idades. Na UPA Brasília, para pacientes com mais de 14 anos.
As UBSs do Colmeia e do Maria Luiza estarão
fechadas de 7 a 11 de junho pois os profissionais de saúde serão direcionados para dar
suporte no atendimento das UPAs devido ao
aumento no número de pacientes.
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HUMANIZAÇÃO X COVID-19

Despedidas

Visitas virtuais acolhem famílias e
ajudam na recuperação de pacientes
Celino Geraldo do Carmo, 63
anos, passou mais de um mês
internado na unidade covid-19 do
HUOP (Hospital Universitário do
Oeste do Paraná). Cada dia era de
angústia, principalmente para os
familiares. “Sentimos medo, tristeza... eu e nossos três filhos ficamos muito apreensivos”, conta a
esposa de Celino, Conceição Pina.
Sem visitas presenciais por
conta da pandemia, a tecnologia
tem sido a alternativa para manter
o contato entre pacientes e familiares. “Podíamos vê-lo e conversar
com ele, mesmo intubado. Aguardávamos com expectativa cada
chamada de vídeo para vê-lo, orar,
e transmitir palavras de amor, ânimo e fé. E o vimos reagir a esses
estímulos, mesmo sedado”, garante Conceição.
Para Celino, que viu a doença evoluir de forma rápida, saber
como era o acompanhamento da
família o deixou mais tranquilo.
“Eu nem ia me consultar, mas
acabei indo pois estava tossindo
e já fiquei internado. Pouco tempo
depois já fui intubado e transferido para o HU. Foi muito rápido. Eu
me senti sozinho, fragilizado, com
medo, mas saber que a família estava ali, mesmo que em videochamada, me deu muita força”, revela.
Celino participou de algumas
das videochamadas já acordado, na última semana do internamento. “A nossa cabeça fica
a mil, por isso é tão impor tante ter a família do lado para dar o
apoio que precisamos”.
BOLETIM MÉDICO
Durante a visita virtual, não

Um ano de visitas virtuais

são repassadas informações do
quadro clínico do paciente. “As
videochamadas têm o intuito de
aproximar os familiares, mas as
discussões de condutas médicas,
prognóstico, complicações, trata-

mento, são feitas em um outro
momento, com apenas um familiar
exclusivo, que se concentra nas
informações médicas e repassa a
outros familiares”, explica o coordenador médico, Thiago Giancursi.

Não é só um paciente, é o amor da vida de alguém
Com a filosofia de que “não é apenas um paciente, “mas o amor da vida de alguém,
a equipe da unidade Covid-19 considera que as visitas virtuais são um complemento do cuidado clínico, o que torna o atendimento ainda mais humanizado. “O
contato com a família faz com que saibamos mais sobre o paciente, de que ele não
é o paciente do leito 1 ou 2, mas é uma pessoa que pode ter esposa/marido, filhos,
pais...”, enfatiza a assistente social Daniela Prochnow Gund.
“A equipe é formada por diversos profissionais da área de saúde, e quanto mais
profissionais, mais conseguimos acessar as demandas dos pacientes”, complementa
o coordenador médico, Thiago Giancursi.
O resultado desse olhar de diversas áreas trouxe até mesmo ideias novas, como
o “prontuário afetivo”. “Consiste em chamar o paciente pelo nome que ele mais
gosta, além de sabermos os desejos, as vontades dos pacientes, tentando descaracterizá-lo de uma UTI, abrindo exceções para poder oferecer uma comida diferenciada que ele mais gosta, comemorando as datas importantes... Vemos no olhar do
paciente e do familiar em como isso faz a diferença”, diz Thiago.
Durante o internamento, as datas comemorativas, seja aniversário, Páscoa, Natal,
entre outras, não passam em branco. “Nós nos organizamos para preparar algo
diferente, principalmente pela família que não pode estar presente, e eles se sentem muito gratos por isso. É um momento em que toda a equipe participa”, diz a
fonoaudióloga Silvana Duarte.
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As visitas virtuais foram idealizadas há um ano com o objetivo de
aproximar familiares e pacientes.
Assim como Celino, todos os pacientes internados na unidade Covid-19
do HUOP recebem a videochamada
uma vez ao dia. “Trazer o familiar
de forma vir tual minimiza a distância, além disso, os familiares
conseguem entender o que é feito
dentro da uma UTI e par ticipar da
recuperação”, ressalta o coordenador médico da unidade Covid-19,
Thiago Giancursi.
Quem faz as ligações é a equipe
multidisciplinar do HUOP. Hoje, com
a ampliação do número de leitos, totalizando 70 leitos de UTI exclusivos
para o atendimento de covid-19, cinco profissionais por dia se dividem
para participar das visitas virtuais.
“As famílias esperam ansiosamente
pelas videochamadas. Já teve situações de família que morava no sítio ir
até a cidade para ter sinal de internet
melhor para conversar com o paciente. É um momento em que a família
se sente acolhida”, diz a assistente
social Daniela Prochnow Gund.
“A equipe entende que esse contato com a família é importante para
o paciente, então, muitas vezes,
participamos também, seja cantando, rezando, lendo cartas, ouvindo
áudios de oração e interagindo jun-

to”, acrescenta a fonoaudióloga Silvana Duarte.
Mesmo tendo o serviço à disposição, nem todas as famílias participam das videochamadas. “A equipe do Serviço Social faz a triagem
de quem é a família, explica como
funciona e pergunta se gostaria de
ver o paciente. Há casos em que os
familiares preferem não vê-lo intubado, mas participam mandando áudios
e orações. Cada família lida de uma
forma diferente com a situação, mas
a maioria quer participar da videochamada, pois se sente acolhida”, ressalta a assistente social.
E o tempo de cada visita vir tual? “Não tem limite de tempo. Participar das videochamadas é uma
doação de tempo em prol do outro, é se colocar no lugar do outro
que está sofrendo por não poder
ver o familiar e tentar, com isso,
diminuir a angústia. Por isso é tão
impor tante interagirmos também,
par ticiparmos das orações, da
conversa com a família, fazer com
que se sintam acolhidos e menos
angustiados”, explica a fonoaudióloga Silvana. “E os resultados
disso são expressivos. Trazem um
benefício psicológico imenso, além
da gratidão pelo atendimento realizado na instituição”, afirma o coordenador médico, Thiago.

A visita virtual é um momento de
afeto entre os familiares, mas,
em alguns casos, torna-se uma
despedida. “Quando a família já é
comunicada sobre a possibilidade
de evoluir a óbito, disponibilizamos
a videochamada para despedida,
momento em que muitos rezam e
pedem perdão. Mesmo não sendo
um desfecho como gostaríamos, eles
se sentem acolhidos e agradecem a
equipe”, conta a assistente social Daniela Prochnow Gund. “Na primeira
despedida que participei, o filho me
pediu para segurar a mão da paciente, dizendo que eu era o elo entre
eles e a mãe, e à noite ela faleceu...
Eles nos agradecem muito por isso.
A despedida virtual é a coisa mais
triste que eu já vivenciei. Ver a família se unindo para se despedir por
telefone, sabendo que não poderá
mais ver o paciente depois... nunca
pensei em passar por isso”, conta a
fonoaudióloga Silvana Duarte.

Alta

Já as altas hospitalares também têm a
participação de toda a equipe, que se
anima e deseja força na continuação da
recuperação em casa. “Ficamos felizes a
cada evolução do paciente, para nós também é extremamente gratificante ver os
resultados positivos, a ida para casa”, diz a
assistente social Daniela Prochnow Gund.
“E, por isso, participamos também desse
momento, conversamos com a família,
que nos agradece muito pelo cuidado e
pela atenção que tivemos com todos. É
um momento de felicidade para a família
e para a equipe”, enfatiza Silvana Duarte.
A alta do Celino Geraldo do Carmo não
foi diferente, toda a equipe festejou o
momento e, para quem teve até mesmo
complicações dentro da UTI, a recuperação foi descrita como milagre durante a
saída do HUOP.
Mesmo ainda em recuperação em casa,
ele e a esposa agradeceram todo o cuidado na unidade Covid-19. “Quero agradecer às equipes do HUOP pela sensibilidade e pelo amor com os familiares e os
pacientes. Recebemos o cuidado que todo
ser humano merece, mas sabemos de
pessoas próximas que sofreram por falta
de informações. Obrigada por cuidarem
tanto de nós”, conclui Conceição Pina.
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Cascavel inicia 3 fase de
vacinação contra a gripe
Começa nesta quar ta-feira
(9) a terceira fase da Campanha
Nacional de Vacinação contra a
Influenza, a gripe, em Cascavel.
Nesta etapa, serão imunizadas
as pessoas com comorbidades, com
deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte
coletivo rodoviário, portuários, forças
de segurança, salvamento e Forças
Armadas, funcionários do sistema
de privação de liberdade, população privada de liberdade, além de
adolescentes e jovens sob medidas
socioeducativas.
Quem não tomou a dose, e pertence aos grupos prioritários das
duas fases anteriores, também
pode procurar a unidade básica de
saúde mais próxima.

DIVULGAÇÃO

a

Impor tante obser var que se
deve respeitar o inter valo de
14 dias entre as vacinações da
Influenza e anticovid.
O atendimento é de segunda a
sexta, de 13h e 16h45, nas UBSs
e nas UFSs, e não é necessário
agendar. Quem estiver com tosse,
coriza e falta de ar, o recomendado
é a reprogramação da vacina até a
recuperação do quadro clínico.

DE QUEM PRODUZ
PARA A MESA
DE QUEM MAIS
PRECISA.

A Rede de Proteção Alimentar é um conjunto de iniciativas
do Governo do Estado que garante renda para produtores,
alimentação acessível, inclusão social, emprego e, acima
de tudo, comida na mesa de milhares de paranaenses.

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

CASCAVEL, 9 DE JUNHO DE 2021
Quem já pode de vacinar contra a gripe?

l Pessoas com comorbidades (doenças
crônicas não transmissíveis);
l Pessoas com deficiência permanente;
l Forças de segurança e salvamento;
l Forças armadas;
l Caminhoneiros;
l Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário
de passageiros urbano e de longo curso;
l Trabalhadores portuários;
l Funcionários do sistema prisional;
l Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade
sob medidas socioeducativas;
l População privada de liberdade.
l Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;
l Gestantes;
l Puérperas;
l Trabalhadores de saúde;
l Idosos a partir de 60 anos:
l Professores de escolas públicas e privadas

Onde se vacinar?

Em uma UBSs ou UFSs perto da sua residência. Não é necessário agendar, no entanto,
a pessoa deve procurar a vacinação entre
as 13h e as 16h45. No Bairro Guarujá, a
unidade está fechada para obras, e as UBSs
do Floresta, do Santa Cruz e do Nova Cidade
têm atendimento exclusivo a pacientes com
coronavírus. Já as unidades do Maria Luiza e
do Colmeia estão fechadas.
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Cascavel espera vender 15,4% mais
e tíquete médio chegará a R$ 159,17

Cascavel tem os comerciantes
e os consumidores mais otimistas do Estado quanto às vendas
para o Dia dos Namorados, que
será comemorado neste sábado,
12 de junho. Em comparação com
igual período do ano passado, a
expectativa em Cascavel é que as
vendas cresçam 15,4% e o tíquete
médio seja de R$ 159,17. A média
no Paraná para o aumento das vendas é de 6,1% e o valor médio das
vendas deverá ser de R$ 144,36.
Essas informações estão contidas em pesquisa que acaba de ser
divulgada pela Faciap e contratada
da Datacenso.
Entre os comerciantes entrevistados em Cascavel, 81% atuam
nos ramos de calçados e vestuários; 8% de livrarias e papelarias,
3% óticas, 3% utilidades e presentes e 3% móveis e eletroeletrônicos. Também em Cascavel, 42%
dos mil consumidores ouvidos pela
Datacenso são mulheres e 58%,
homens. As principais faixas etárias entrevistadas são de pessoas

䐀攀甀 愀 氀漀甀挀愀 渀漀 䜀攀爀攀渀琀攀℀

䴀䔀䜀䄀
倀刀伀
䴀伀
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com idades entre 26 e 35 anos e
de 36 a 45 anos.
Além de maior otimismo quanto
ao crescimento das vendas e
maior tíquete médio de compra
do Estado, Cascavel tem também
a maior fatia de consumidores,
33%, que pretendem comemorar
a data indo a um restaurante - em
segundo aparecem, com 20%, Beltrão e Londrina.
De acordo com o presidente
da Acic (Associação Comercial e
Industrial de Cascavel), Genesio
Pegoraro, os números mostram
que o clima é de otimismo em
Cascavel e nas outras regiões do
Estado e que as vendas têm tudo
para ser maiores que as do mesmo
período do ano passado.

METODOLOGIA
Foram realizadas, de 20 a 27
de maio, 1,5 mil entrevistas em
Curitiba e Região Metropolitana,
Londrina, Maringá, Cascavel,
Ponta Grossa/Guarapuava e em
Francisco Beltrão/Pato Branco.
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CASCAVEL tem os comerciantes e os consumidores mais otimistas do Paraná
Mil consumidores foram ouvidos
com margem de erro de 3 pontos
percentuais e 500 comerciantes,
com margem de erro de 4 p.p. Os
recursos empregados para obter as
respostas foram telefone e e-mail.
Em Cascavel, 47% dos ouvidos
são empresários com até 9 funcionários; 25% deles têm entre 10 e
49; 3% entre 50 e 99 e 25% têm
acima de cem colaboradores.
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Neste Dia dos Namorados,
tem entrevero solidário

Neste sábado, dia 12, o Projeto
Amor em Fios e a Loja Renovação oferecem uma programação diferente para
o Dia dos Namorados, unindo amor e
solidariedade. É o 2º Entrevero, prato
típico dos estados da Região Sul do
Brasil, à base de pinhão e carnes. O
ingresso custa R$ 70 e a porção de
Entrevero com arroz e farofa serve duas
pessoas. A entrega será no sistema drive-thru, das 11h às 14h, na Loja Renovação (Avenida Rocha Pombo, 1.586). A
venda dos ingressos está a cargo das
voluntárias e toda a renda do evento
será destinada ao projeto.
Como a base do Entrevero é
o pinhão, fruto da ár vore-símbolo
do Paraná, que está ameaçada de
extinção, as voluntárias resolveram

entregar junto com o prato sementes
de Araucária. “Uma andorinha só não
faz verão, mas uma Araucária faz a
diferença quando se trata de uma
espécie ameaçada de extinção. Contamos com a colaboração de todos
comprando o Entrevero e plantando
o pinhão”, comenta Simone Sarolli
Preisner Braga Côrtes, presidente do
Projeto Amor em Fios.
O Amor em Fios nasceu, em 2016,
da união de dezenas de voluntárias que
produzem e distribuem toucas, turbantes, lenços, perucas de cabelo natural
e de lã para adultos e crianças em tratamento quimioterápico. O Projeto é apartidário, não está atrelado a nenhuma
instituição de saúde e já entregou seus
produtos gratuitamente para hospitais

do câncer de mais de 20 cidades em
14 estados do Brasil, com o objetivo
de resgatar a autoestima das pessoas
em tratamento. Quem adquirir um
ingresso do Entrevero estará ajudando
a manter essa rede de solidariedade
e amor ao próximo.
Para mais informações e compras,
basta ligar para (45) 99916-9716/
Simone ou (45) 99973-3665/Marinês.

Núcleo de Terapias cria campanha para estimular a doação de sangue
Junho Vermelho é o nome de campanha que acaba de ser lançada pelo
Núcleo de Terapias Complementares
da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel).
A abertura ocorreu na semana passada com o exemplo de integrantes do
grupo de se tornarem voluntários para
ressaltar a importância da doação de
sangue. As ações de estímulo para
que mais pessoas participem ganham
as mídias sociais e terão como auge o
próximo 14 de junho, Dia Mundial do
Doador de Sangue.
A terapeuta Dilme Fracaro, uma das
idealizadoras da campanha, informa
que a finalidade é mostrar para um
número maior de pessoas e potenciais doares que esse é um gesto de
solidariedade imprescindível. “Não há,
por enquanto, nada que substitua o
sangue, por isso existe a necessidade
de par ticipar e de doar essa que é
uma das substâncias indispensáveis
à vida”. O convite, segundo Dilme, é
reforçado também junto a empresários
e a colaboradores de empresas filiadas à associação comercial.
A organização do Junho Vermelho
é do Movimento Eu Dou Sangue, uma
das inúmeras atividades desenvolvidas

DIVULGAÇÃO

O LANÇAMENTO da campanha foi marcado pela doação de sangue de integrantes do núcleo
pelos integrantes do Núcleo de Terapias Complementares da Acic com o
intuito de ajudar o próximo. “Doar sangue é doar amor. Quando doamos sangue, o universo nos retribui com coisas
boas”, diz a terapeuta Marinês Korilo.
A campanha mostra que doar é
fácil e que não há qualquer contraindicação. “As pessoas e o mundo estão

muito carentes e com gestos simples
como esse é possível ajudar a melhorar as coisas”, conforme Marinês.
IMPORTANTE
Podem doar sangue pessoas entre
16 e 69 anos que estejam pesando
mais de 50 quilos. As pessoas precisam estar em boas condições de saúde.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Aproveite o dia para acertar as pendências e organizar a
agenda, aposte no seu dinamismo! Anote seus sonhos, pois
eles poderão se realizar. Tá na hora de valorizar o par, invista
no seu poder de sedução. Pode receber um convite para sair.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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força
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Pequena Recruta
caverna
(bras.)
(?) da Guanabara,
cartão-postal do Rio

Diz-se das despesas
não essenciais
Níquel
Cume;
cimo
(símbolo)

Hiato de
"míope"
Conteúdo
do atoleiro

Vasilha de
cremes
Copiar ilegalmente

Sucede
ao "F"
(?) a corda:
desistir

Touro 21/04 a 20/05

Escolhem
um candidato na
eleição
Peixe vendido em lata
Sílaba de
"fases"
"Lenço" do
mecânico
Muito
gordo (pl.)

Hélio de
(?) Peña,
humorista

Virgem 23/08 a 22/09

(?)-mail,
mensagem via
internet
Barco
de luxo
Que não
é duro

Ingrediente da
salada de
batata

Libra 23/09 a 22/10

Letra que
o Cebolinha troca
pelo "L"

Catastrófico
9

Solução

A

E
D

BANCO

R
O
E
R

Peixes 20/02 a 20/03

Melhor organizar suas tarefas profissionais para não se
atrapalhar. Deixe de lados as intrigas. Reserve um tempo
esta semana para cuidar do visual e se divertir. Invista nas
carícias e na intimidade na vida a dois.

Divisões
do terreno
para venda (bras.)

C

Aquário 21/01 a 19/02

Pode até pensar em pedir um aumento. Procure ter mais
cuidado com documentos. Aguarde por ótimas conversas
na vida a dois. Na paquera, vai despertar o interesse de
alguém especial.

151, em
algarismos
romanos

O
M
A

Capricórnio 22/12 a 20/01

Procure ser mais tolerante no trabalho e evite intrigas. Ouça
seu par e modere nas críticas para lidar bem com o relacionamento. Aguarde por muito sucesso no jogo de sedução.

Receia
Pessoa
parecida
com outra
Vitamina
que fortalece os
dentes

Fátima
Bernardes,
apresentadora

L
A
M
A

Sagitário 22/11 a 22/12

Aposte na sua memória para decolar na carreira. Se souber de segredos no trabalho, seja discreta. Procure controlar a sinceridade e as mudanças no romance. Pessoa
próxima da família pode despertar seu interesse.

Dira (?),
atriz
Pedra,
em tupi

V

Escorpião 23/10 a 21/11

Cuidado com o ritmo intenso no trabalho, pois você
poderá se cansar muito. Procure dar um toque no romantismo para animar a união e não se esqueça de aprimorar
sua sensualidade no Dia dos Namorados.

O penteado como o
"black
power"

2/it. 3/itá. 6/estopa — obesos. 10/arrebentar.

Fique tranquila que você saberá resolver as buchas que
aparecerão no serviço. Aposte na sua intuição para resolver esses pepinos no trabalho. Romance está protegido.
Pode conhecer um novo amor através de um parente.

Atestado
de (?):
comprova
a morte

M

Pode receber um convite para voltar ao antigo serviço,
neste momento vale a pena analisar se o retorno é ou não
interessante. Tudo estará maravilhoso na vida amorosa.
Poderá conhecer alguém especial na internet, mas tome
cuidado com o mundo virtual.

Significa
"tumor",
em
"mioma"

T

Leão 22/07 a 22/08

Na saúde, procure cuidar melhor de dentes e ossos. Além
de ser autoconfiante com seu visual, é preciso dar atenção à
saúde também. Se surgir imprevistos, conte com a sua família.
Lembre-se que seu par também deve ajudar nas obrigações
domésticas e divida as tarefas com ele, pois isso irá aproximá-los.

Consoantes
de "fita"
Suave;
moderado

Região do
RS, SC
e PR
(abrev.)

Em dia;
pontualmente

O talento
que vem
de berço

O
B
I
T
O

Cuidado com as promessas! Aposte na paciência e no amor para
resolver as diferenças na vida a dois. Uma paixão do passado
pode ressurgir, mas se foi algo que te faz mal no passado, seu
lado rancoroso não vai permitir que você se apegue novamente.

"Os (?)
justificam
os meios"
(dito)
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Câncer 21/06 a 21/07

"Ursinho"
australiano

O
B
E
S
O
S

Gêmeos 21/05 a 20/06

Se você lida com vendas ou trabalha em casa, sua criatividade
estará em alta. Poderá fazer curso na sua área. Procure cuidar
melhor da sua saúde. Aproveite o clima de harmonia com o par
e aguarde por um romantismo cheio de boas energias.

Audaz
"Let (?)
Be", sucesso dos
Beatles

G
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S
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R
E M
S O
L
D E

Se estiver em busca de um novo emprego, um colega pode
te ajudar. Nada de gastos excessivos, controle seus impulsos
e pense nos planos futuros. Aguarde por um clima bem leve
e momentos felizes com a família. Saia da rotina com o par
e curta a intimidade conjugal.
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POLÍCIA

Mulher é detida com
“Mel do Amor”

“MEL DO AMOR”
O Power Honey, ou “Mel do Amor”,
ficou conhecido pela promessa de dar
mais vitalidade, energia e desempenho sexual para homens. Ele ainda
promete ajudar na melhora do sistema
imunológico, na memória e na insônia.
O produto, que promete ser 100%
natural, não é inofensivo. O “mel” não
possui registro na Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) para
ser comercializado no Brasil e, por isso,
quem comercializa o produto está cometendo um crime.

PM recupera
veículo furtado

Um veículo VW/Gol de cor vermelha foi
recuperado pela equipe da Polícia Militar da UPS (Unidade Paraná Seguro) do
Bairro Interlagos, em Cascavel, durante
um patrulhamento na Rua Maria Tereza
Figueiredo, no Bairro Brazmadeira, na
tarde de ontem.
Os policiais notaram a atitude suspeita
de dois ocupantes do veículo e os abordaram. Durante a vistoria, foi constatado que o carro tinha alerta de furto.
A equipe apreendeu o veículo, prendeu
em flagrante um dos ocupantes do veículo e apreendeu um menor que também
estava no carro. O menor tinha também
um mandado de apreensão em seu desfavor. O veículo e os detidos foram encaminhados à 15ª SDP (Subdivisão Policial).

Duas pessoas são
detidas com cobre

Dois homens foram presos na
manhã de ontem em um ferro-velho
na Rua Arapongas, no Bairro Interlagos, em Cascavel, onde ocorria a
comercialização ilegal de cobre.
Uma equipe da Polícia Militar
chegou ao local e encontrou 129
quilos de cobre em uma bolsa e mais
17 quilos em um pacote, totalizando
146 quilos do metal sem procedência
confirmada. O cobre foi recolhido e
dois homens foram presos e encaminhados à carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) para as providências legais.
POLÍCIA MILITAR

Policiais do Pelotão de Choque da
Polícia Militar detiveram uma mulher
que tinha uma mala com 117 unidades
de estimulante sexual Power Honey,
conhecido como “Mel do Amor”. Ela foi
abordada na Rodoviária de Cascavel
na tarde dessa terça-feira (8).
A apreensão aconteceu durante
uma ação com a Equipe de Operações
com Cães. Os policiais abordaram a
mulher e, ao vistoriarem a bagagem,
descobriram que ela carregava em
uma mala estimulante sexual avaliado
em R$ 23.400.
O produto e a mulher foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.
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Pelo menos seis marcas do produto
são vendidas ilegalmente no Brasil,
segundo um levantamento do Jornal
Extra. O estimulante é produzido em países como o Líbano e a Malásia e não
se sabe ao certo o que há na fórmula.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01
26
01
01
23

Família procura
adolescente desaparecido
há mais de 10 dias

A família de Thiago Kauan Ferreira
Padilha, de 15 anos, está à procura do
jovem, que desapareceu há mais de
dez dias da região oeste de Cascavel.
A mãe do adolescente, Marli Ferreira,
registrou um boletim de ocorrência na
Polícia Civil e pede ajuda para encontrar
o garoto. Informações sobre o paradeiro
do jovem podem ser repassadas para
o telefone (45) 99127-1597 ou para a
polícia, pelos telefones 190, 197 e 153.

Jovem é agredido e mãe pede ajuda

Um rapaz de 21 anos foi socorrido pelo Siate no Bairro Interlagos, em Cascavel, na
tarde de ontem, após chegar em casa com vários ferimentos. Ele teria sido agredido em outro endereço e, ao voltar para casa, a mãe chamou o Siate.
Os socorristas foram até o local. O jovem sofreu uma lesão na cabeça e tinha
várias escoriações pelo corpo. Na sequência, ele foi encaminhado à UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Brasília para reavaliação médica.
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HOJE NEWS

13

14

ESPORTE

CASCAVEL, 9 DE JUNHO DE 2021

Cascavel vai a Santa Catarina
em busca da classificação na Liga
O Cascavel Futsal começa nesta
quarta-feira (9) mais uma maratona
de jogos fora de casa pela Liga
Nacional de Futsal.
O primeiro confronto será
contra o Joinville, na casa do
adversário, o Centro de Eventos
Cau Hansen, às 21h.
Vindo de um empate, também
fora de casa, contra o Carlos Barbosa, a equipe da Serpente busca
mais uma vitória na competição
para se manter no pelotão da
frente da competição nacional.
A equipe cascavelense se
encontra na quar ta posição no
Grupo B, dois pontos atrás do

Joinville, que está em terceiro.
“O grupo é bem desafiante,
prova disso são os resultados
e as mudanças de colocação a
cada rodada. Temos dois grandes
confrontos para nos manter na
par te de cima da tabela e manter

Stein joga pelo Paranaense

O Stein Futsal volta à quadra nesta quarta-feira (9), pelo Campeonato Paranaense.
No Ginásio da Neva, as meninas comandadas pelo técnico Márcio Coelho irão
enfrentar o Unopar/Londrina, time que já venceram pela competição nacional.
As jogadoras vêm embaladas pela vitória conquistada fora de casa, diante do
Female, no fim de semana, que manteve o Stein Futsal na ponta de cima da tabela
de classificação do Novo Futsal Feminino Brasil. O time tem 100% de aproveitamento em três jogos disputados e divide a liderança com o Barateiro, de Santa
Catarina. Os dois líderes se enfrentam dia 19 de junho, no Ginásio da Neva.

Paranaenses conquistam medalhas
de ginástica artística feminina
A Seleção Brasileira de Ginástica Artística Feminina foi mais uma
vez soberana no Campeonato Pan-Americano de Ginástica, realizado
no último fim de semana na Arena
Carioca, no Rio de Janeiro. A competição teve direito a paranaenses,
bolsistas do Programa Geração Olímpica, brilhando no pódio e fazendo
história. Ana Luiza Lima foi ouro no
solo e Júlia Soares, além do bronze
na trave de equilíbrio, emplacou um
movimento inédito que a partir de
agora levará seu nome. As ginastas
também conquistaram ouro na competição por equipes.
O Geração Olímpica é um programa do governo do Estado que
oferece bolsas a técnicos e atletas
de todos os níveis. Na edição 2021
são mais de 1,2 mil beneficiados e
o investimento é de R$ 4,7 milhões,
tendo a Copel como patrocinadora.
Estreando na categoria adulta
com 15 anos, Ana Luiza Lima conquistou o primeiro lugar no solo.
A atleta dançou ao som de um

o nosso bom retrospecto fora de
casa, com competitividade e bons
resultados para fazer a diferença
no final”, afirma o técnico Cassiano Klein.
A transmissão fica por conta da
LNF TV.

tango de Astor Piazzolla e completou sua apresentação com nota
de 12.967. Em segundo lugar
ficou a argentina Mar tina Dominici (12.800). A companheira de
Seleção Brasileira Christal Bezerra
conquistou bronze, com 12.767.
Também estreando na categoria
adulta com 15 anos, Julia apresentou um novo tipo de entrada na
trave de equilíbrio, conquistando
a medalha de bronze no aparelho.
A ginasta do Cegin homologou um
novo elemento, que levará seu
nome no código da FIG (Federação
Internacional de Ginástica).
Além das conquistas individuais,
Ana Luiza e Júlia foram ouro na classificação geral por equipes, com a
nota 160.733, seguidas por México
(152.601) e Argentina (149.533). A
equipe brasileira foi composta também
por Christal Bezerra, Lorrane Oliveira
e Rebeca Andrade. As atletas estão
sob comando da treinadora Iryla IIyashenko, que há anos trabalha na capital paranaense, no Cegin/PR.

Em jogo acirrado,
Brasil perde para
a China na Liga
das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei
encerrou com derrota a terceira semana
da Liga das Nações, disputada em
Rimini, na Itália, nessa terça-feira. A
equipe vinha embalada por vitórias contundentes sobre Sérvia e Bélgica, mas
não foi páreo para a China, perdendo
o equilibrado duelo, disputado em alto
nível, por 3 sets a 2, com parciais de
25/18, 22/25, 20/25, 25/14 e 12/15.
O Brasil estava na vice-liderança,
mas, com o revés, terminou a etapa
do torneio no terceiro lugar, atrás
apenas dos Estados Unidos, que estão
invictos, e da Turquia. As brasileiras
somam sete vitórias e duas derrotas em
nove jogos. A China é a nona colocada.
As quatro melhores seleções vão à fase
final do torneio.
O time treinado por José Roberto Guimarães dá uma pausa para descansar
e treinar e volta à quadra no próximo
sábado para a quarta semana da fase
de classificação da Liga das Nações. O
desafio será contra a Polônia, às 16h
(de Brasília). Domingo, o adversário
será a Alemanha, às 16h, e segunda, a
Tailândia, às 14h30.
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Athletico X Paraná é
marcado para o dia 16

A Federação Paranaense de
Futebol marcou o jogo entre Athletico x Paraná Clube pelas quartas
de final do Campeonato Para naense para o dia 16 de junho
(quarta-feira da próxima semana),
às 15h20, na Arena da Baixada.
No jogo de ida, em 24 de
maio, na Vila Capanema, o
Athletico venceu por 2 a 0.
Quem vencer os duelos pega o
FC Cascavel na semifinal.
O Furacão pode avançar para
a semifinal com uma derrota por
um gol de diferença ou com um
empate. Uma vitória do Tricolor
por dois gols de diferença leva
a decisão para os pênaltis. O
gol como visitante não é crité rio de desempate.
A partida de volta só foi marcada

agora para respeitar o inter valo
mínimo entre par tidas definido
pelos regulamentos. Em maio, o
Athletico precisou acionar a Justiça
Desportiva para ter esse intervalo
respeitado, já que a FPF pretendia
marcar os jogos sem considerar o
calendário do Furacão em outras
competições (Copa Sul-Americana,
Brasileirão e Copa do Brasil).
O Athletico enfrenta o Avaí nesta
quarta-feira (dia 9) pela Copa do
Brasil e pega o Grêmio no domingo
(dia 13), na Arena, pelo Brasileirão.
Em seguida, só volta a jogar pelo
Brasileirão no dia 20 (domingo),
contra o Atlético-GO. A par tida
com o Flamengo, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão, seria na próxima quarta-feira (dia 16), mas foi
adiada por tempo indeterminado.

Copa do Brasil tem superquarta
Serão conhecidos hoje nove
times classificados para a quarta
fase da Copa do Brasil. A Super-Quarta terá alguns dos considerados grandes do futebol brasileiro atuando e com necessidade
de vitória para se classificar.
O caso mais expressivo é o
Corinthians. O Timão volta a se
encontrar com o Atlético Goianiense, desta vez na casa do
adversário, que tem a vantagem
de dois gols. Para piorar, no
retrospecto dos últimos jogos, os
goianos levaram a melhor.
Em situação bem mais tranquila, o Palmeiras tenta compensar as ausências no setor
defensivo que as convocações
de seleções causaram para se
classificar diante o CRB. O Verdão tem a vantagem do empate.

O Fluminense tem a vanta gem do empate diante do Bra gantino, que estará bastante
desfalcado: o zagueiro Fabrí cio Bruno, o lateral-esquerdo
Edimar e o atacante Helinho
são dúvidas; Claudinho e Clei ton, que estão na Seleção
olímpica; Gabriel Novaes, que
sofreu uma lesão na coxa, e
Bruno Tubarão, que se recupera
de uma cirurgia no tornozelo.
O Vasco ainda busca evolução,
depois de ficar a primeira rodada
da Série B sem vencer. O Boavista precisa de uma vitória por
dois gols para ficar com a vaga.
No Nordeste, o Juazeirense
pretende aprontar para cima do
Cruzeiro, que vem de tropeços
na Série B. O time de BH terá o
retorno do goleiro Fábio.
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Com surto de
covid, Paranaense
abre as semifinais

As semifinais do Campeonato
Paranaense de Futebol serão abertas
nesta quarta-feira, às 16h. Londrina e
Operário se enfrentam no Estádio do
Café pelo jogo de ida.
O time de Ponta Grossa terá uma
série de desfalques por conta dos
resultados dos exames para covid-19
- o goleiro Simão, o meia Leandrinho, o lateral-esquerdo Fabiano e os
meia-atacantes Jean Carlo e Rafael
Oller, além do preparador físico
Rodolpho Mehl e do auxiliar-técnico
Leandro Niehues. Os profissionais
estão assintomáticos, em isolamento
social, monitorados pelo Departamento Médico e não viajaram com a
delegação para Londrina.
O time do norte do Estado tenta
abrir vantagem para a partida da
volta, marcada para 6 de julho.
Depois da derrota no último sábado,
em casa, para o Brusque pela Série B,
a promessa é de recuperação.

Série D: FC Cascavel
vai a Santa Catarina

A rodada de abertura da Série
D teve resultados que beneficiaram o FC Cascavel, que ficou no
empate por 3 a 3 com o Joinville,
mas se manteve no G4.
Neste domingo, às 16h, o time
enfrenta o Marcilio Dias, na casa
do adversário.
COMO ESTÁ O GRUPO DO FCC
CLASSIFICAÇÃO
1º Aimoré
2º FC Cascavel
3º Joinville
4º Caxias
5º Juventus-SC
6º Esportivo
7º Rio Branco-PR
8º Marcílio Dias

P
3
1
1
1
1
1
1
0

J
1
1
1
1
1
1
1
1

V
1
0
0
0
0
0
0
0

E
0
1
1
1
1
1
1
0

D
0
0
0
0
0
0
0
1

GP
4
3
3
1
1
0
0
1

GC
1
3
3
1
1
0
0
4

SG
3
0
0
0
0
0
0
-3

%
100
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
0

PRÓXIMA RODADA DIAS 12 E 13/06
Joinville x Aimoré
Esportivo x Juventus
Marcilio Dias x FC Cascavel
Caxias x Rio Branco
RESULTADOS 1ª RODADA
FC Cascavel 3x3 Joinville
Rio Branco 0x0 Esportivo
Aimoré 4x1 Marcílio Dias
Juventus 1x1 Caxias
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Sem vacinar os jogadores, Copa
América terá teste a cada 48 horas

RESULTADOS DE ONTEM
COPA DO BRASIL
*Santos 1x0 Cianorte
*São Paulo 9x1 4 de Julho
*classificados
ELIMINATÓRIAS CATAR 2022
Equador 1x2 Peru
Venezuela 0x0 Uruguai
Colômbia 2x2 Argentina
Paraguai 0x2 Brasil

o campeonato. Ele argumentou
que a aplicação do imunizante
neste momento não causaria a
imunidade até o início da competição. “Não se fará esforço maior
para vacinar esses atletas porque a
vacina poderia até causar algum tipo
de reação e comprometer o ritmo
competitivo dos jogadores”, avaliou.
Segundo o coordenador operacional da Copa América, André
Pedrinelli, seis das dez equipes já
estão imunizadas e duas terminarão a imunização nesta semana.
De acordo com ele, entre jogadores
e membros das comissões técnicas
das dez seleções, haverá 650 pessoas envolvidas no torneio, além de
450 ligadas à Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) espalhadas pelas quatro sedes.

Queiroga ressaltou que todos os
jogos serão realizados sem a presença do público, em um ambiente
sanitário controlado e monitorado
pela vigilância sanitária dos estados e municípios.
“Não é um campeonato de
grande dimensão. Par tindo do
pressuposto de que a prática de
atividade espor tiva competitiva
está acontecendo normalmente no
País - inclusive os campeonatos de
futebol das divisões, Taça Libertadores da América, Sul-Americana,
Eliminatórias da Copa do Mundo -,
considerando também que os cidadãos dos países representados na
Copa América têm autorização de
entrada no Brasil, respeitadas as
condições sanitárias, não há vedação”, disse Queiroga.

Brasil derrota o Paraguai e quebra tabu de 35 anos
CBF

O Ministério da Saúde divulgou
os protocolos de segurança na
Copa América. Pelas regras, os
jogadores deverão ser testados
a cada 48 horas e não poderão
sair do hotel, exceto para ir aos
treinos ou por questão de saúde.
Contudo, não será exigido que
todos tenham sido vacinados,
como chegou a ser cogitado na
semana passada. A competição
começa neste domingo, dia 13,
com jogos no Brasil.
O protocolo foi dividido em
fases: viagem, hospedagem, testagem, treinos, jogos e retorno das
equipes aos países de origem. As
delegações, assim que chegarem
ao Brasil, serão testadas dentro
dos hotéis. Elas devem ficar em
quartos e andares separados.
Além disso, as equipes usarão
voos fretados e ônibus individuais,
que serão higienizados antes e
depois do uso.
O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, disse que a testagem
será feita com o exame RT-PCR
e que nenhum teste será realizado pelo SUS (Sistema Único
de Saúde). Todos os jogadores
terão seguro de vida e, caso haja
necessidade, serão atendidos por
hospitais privados.
O chefe da pasta também falou
que os atletas não serão obrigados a tomar vacina para disputar

O Brasil derrotou o Paraguai por 2 a 0, na
noite desta terça-feira (8), em Assunção, pela
sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do
Mundo de 2022, no Qatar. Os gols foram do
atacante Neymar e do meia Lucas Paquetá.
Com o resultado, o Brasil foi a 18 pontos em seis jogos pelas Eliminatórias da
Copa de 2022 - 100% de aproveitamento.
A vice-líder, a Argentina, tem 12 pontos.
O próximo jogo pelas Eliminatórias será
apenas no dia 2 de setembro, contra o
Chile, em Santiago. A partida seguinte
será contra o Peru, em solo brasileiro.

Antes disso, a seleção do técnico Tite vai
disputar a Copa América. A partida de abertura esta marcada para estre domingo (13),
às 18h, contra a Venezuela, no Rio de Janeiro.
O Brasil não vencia o Paraguai em solo
paraguaio desde 1985, na disputa das Eliminatórias da Copa de 1986. Na ocasião,
a seleção era treinada por Telê Santana e
triunfou por 2 a 0, gol de Casagrande e Zico.
Com o gol no Paraguai, Neymar igualou
Romário e Zico na artilharia da Seleção em
Eliminatórias, com 11 gols cada. Tostão marcou 10 (mas em apenas seis jogos).

