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Cascavel: mais da metade
da população “vacinável”
já recebeu a primeira dose 

 Cascavel já vacinou, com a primeira dose contra a covid-19, mais da metade da população vaci-
nável no Município. Até ontem, 125.857 pessoas receberam a vacina, das 223.420 que devem 
ser imunizadas ainda neste ano, todas acima dos 18 anos. A campanha reduz de ritmo a partir 

de hoje, devido à falta de doses. Veja quem segue no cronograma. 

Seleção volta a campo
A Seleção Brasileira joga hoje contra a Colômbia, no penúltimo 
compromisso na fase de grupos da Copa América. Ontem, a 
equipe treinou “escondida” na neblina e Tite aproveitou para 
guardar segredo da escalação.
 

l Pág. 16 

SECOM

l Pág. 8



                                                     

02  RADAR CASCAVEL, 23 DE JUNHO DE 2021

(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editora-chefe
Carla Hachmann

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br
FALE CONOSCO

editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br

www.jhoje.com.br

Uma publicação de 
Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36 Matriz 
Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Rio Grande do Sul, 2.601 - esquina com a Rua Uruguai
 Centro - CEP 85.801.011 - Cascavel-PR
Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral: Clarice Roman
Editora-chefe: Carla Hachmann / editoria@jhoje.com.br

Fale Conosco
editoria@jhoje.com.br / WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br/ assinaturas@jhoje.com.br 

 

h

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
17/07 - 07h11

Fases da lua

Cascavel Curitiba
Quarta

Minguante
01/07 - 18h12

Nova
09/07 - 22h17

h
22 14 h

h
24 16

Quarta

h
h

18 12 h
h

21 13

QuintaQuinta

Cheia
24/06 - 15h40

‘‘
‘‘

Nublado

‘‘
‘‘

Muitas nuvens

Detalhes fazem a diferença
Nós temos uma vida muito corrida, com muito trabalho, com muitas 

preocupações e às vezes esquecemos que os pequenos gestos, as 
pequenas gentilezas, fazem muito bem. Um sorriso, um beijo, um abraço, 
uma flor, um dizer “eu te amo”, um “você é importante para mim”, “você 
me faz bem”, “gosto da sua companhia”, tudo isso faz a diferença no 
caminho de quem pratica estes pequenos gestos e também para quem 
os recebe. A pessoa, se não cuidar, pode se tornar um simples fazedor 
de tarefas. Sem essas pequenas atitudes, os relacionamentos em casa, 
na família, na empresa, na escola, no nosso ambiente, todos, vão se 
tornando menos humanos e frios. Nós precisamos aprender continua-
mente a ser humanos de verdade. O indivíduo pode se considerar uma 
pessoa bem educada e o melhor motorista do mundo, mas se fechar 
um cruzamento isso demonstrará sua falta de educação e sua falta de 
civilidade. Alguém pode se dizer preocupado com a ecologia, com o 
futuro do planeta, mas se jogar um pedacinho de papel no chão, aí estará 
demonstrando exatamente o contrário. 

Muitas pessoas casadas há anos, apesar de levar uma vida conjugal 
tranquila, nem mesmo se lembram de quando foi a última vez que disse-
ram ou ouviram que amam ou são amadas. Tentemos nos lembrar de 
quando foi a última vez que elogiamos alguém? Elogio sincero e não uma 
crítica disfarçada. Talvez muitos de nós tenhamos dificuldades de nos 
lembrar de quando elogiamos alguém pela última vez. É bom ressaltar 
que é importante dizer, é importante praticar ações bem intencionadas, 
fazer pequenas gentilezas. Só nos fará bem! Uma pessoa pode estar 
de mau humor, mas não ficará pior se lhe desejarmos um bom dia com 
um sorriso sincero. Ou dizer-lhe você “é importante para mim”, “você é 
importante para a empresa”. Como nos falta isso!

Sorrir sempre! É claro que nem sempre estamos bem e nem 
sempre estamos dispostos a sorrir. Mas fazer um esforço, sendo 
positivo, olhar nos olhos, ser sincero, cumprimentar as pessoas, são 
pequenos gestos de carinho que produzem grande satisfação no 
coração. São atitudes que fazem diferença na vida de ambos, de 
quem pratica e de quem recebe. O que queremos é que as pessoas 
nos vejam quando olham para nós. Por isso, caprichar nos detalhes, 
nas pequenas gentilezas, nos pequenos gestos, pode não mudar o 
mundo, mas muda o mundo a nossa volta e a vida. E os nossos dias 
começam a ficar muito melhor, com muito mais sentido.

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

Empresária e líder do movimento Unidos pela Vacina, 
Luiza Trajano critica a tendência de alguns brasileiros de 
selecionar tipos específicos de vacinas contra a covid-19. 

Para ela, esse tipo de comportamento interfere direta-
mente no processo de imunização no País. 

“Não pode-
mos escolher 
vacinas, todas 

foram testadas 
e comprovadas 
que são boas”.

DIVULGAÇÃO

NubladoNublado

12 GERAL   Quarta-feira 23 de junho de 2021 @oparana hojenews

Loterias
concurso: 2382Megasena

02 03 04 06 07 08 09 10 
11 19 20 21 22 24 25

Lotofácil concurso:2262

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 

concurso: 471

18 27 33 46 47 49

concurso: 2238

concurso: 1653

04 19 20 22 41 50 

concurso: 5572

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S 
SÃ

O 
IN

FO
RM

AT
IV

OS
 E

 N
ÃO

 S
UB

ST
ITU

EM
 O

S 
RE

SU
LT

AD
OS

 O
FIC

IA
IS

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

03 09 08 08 05 05 04

Super Sete concurso: 107C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2189

07 16 33 34 38 43 44 54 55 59 
67 74 78 79 81 91 95 96 97 98 

Lotomania

22.239
19.891
35.089
83.263
67.074

05 17 39 40 55 65 73
ATLÉTICO GOIANIENSE

10 19 28 29 73

NOVEMBRO

02 03 11 12 19 24 27

concurso: 5589

06 09 19 38 53 55

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO

Sol

CRESCENTE
18/06 - 00h54

CHEIA
24/06 - 15h40

Quarta 23/6/2021

MINGUANTE
01/07 - 18h12

NOVA
09/07- 22h17

Paranaguá
max 20
min 16

max 24
min 14

Cascavel
max 22
min 14

Foz do Iguaçu
max 24
min 15

max 22
min 12

Curitiba
max 18
min 12

FASES 
DA LUA

Nublado

Quinta 24/6/2021
Nublado

Sexta 25/6/2021

Anvisa nega uso emergencial 
de antiviral contra a covid-19

Brasília - A Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria) rejeitou a autorização para 
uso emergencial do antiviral 
Avifavir no tratamento contra 
a covid-19. Segundo o órgão, 
o medicamento não trouxe 
benefícios no combate à 
doença. A decisão unânime 
foi tomada nessa terça-feira 
(22) em reunião da diretoria 
colegiada.

A droga, conhecida pelo 
nome genérico de favipira-
vir, não atinge os requisitos 

de eficácia e de segurança da 
agência, de acordo com a dire-
tora Meiruze Freitas, relatora 
do pedido. “A agência deve 
usar de todas as vias possí-
veis para fazer com que novos 
tratamentos estejam disponí-
veis para os pacientes o mais 
rápido possível. Entretanto, 
não se pode autorizar o uso 
de um medicamento que não 
demonstrou benefício clínico 
no tratamento da covid-19 e 
ainda pode resultar em riscos 
à saúde dos pacientes”.

No Brasil, o Avifavir é 
representado pelo Instituto 
Vital Brazil e a fabricação fica 
a cargo das empresas russas 
API - Technologies LLC e Joint 
Stock Company Chemical 
Diversity Research Institute - 
JSC CDRI. Falta o registro, por 
parte da Anvisa, do IFA (Ingre-
diente Farmacêutico Ativo) 
necessário para a produção.

Sob o nome de Avigan, o 
medicamento é usado contra 
a gripe no Japão desde 2014. 
A droga foi desenvolvida por 

quatro cientistas do país asiá-
tico em 1990 a fim de evitar 
que houvesse uma pandemia 
como a da gripe espanhola.

A atuação é semelhante à do 
rendesivir: inibe a enzima poli-
merase, que ajuda o vírus a se 
reproduzir após infectar a célula. 
Esse antiviral, por sua vez, foi 
desenvolvido para o combate 
ao ebola e aprovado pela Anvisa 
no tratamento da covid-19. Além 
dele, a agência já autorizou o 
uso emergencial dos anticorpos 
monoclonais casirivimabe com 

imdevimabe e banlanivimabe 
com etesevimabe.  

A Rússia, que aprovou o uso 
emergencial contra a covid-
19 em junho, havia anunciado 
acordos de venda com 17 países 
no ano passado, incluindo o Bra-
sil. Na lista, figuravam países da 
América do Sul: Argentina, Chile, 
Colômbia, Equador, Paraguai e 
Uruguai. Além deles, há também 
África do Sul, Arábia Saudita, 
Bulgária, Emirados Árabes, Eslo-
váquia, El Salvador, Honduras, 
Kuwait, Panamá e Sérvia.

Avanço da variante indiana na Europa ameaça planos de reabertura
Londres - Os planos de rea-

bertura de alguns dos principais 
países da Europa tiveram que ser 
prorrogados pelo rápido avanço 
da variante Delta do novo coro-
navírus. Embora a nova cepa, 
identificada pela primeira vez na 
Índia, ainda responda por ape-
nas uma fração do total de casos 
de covid-19 no continente, ela 
está ganhando terreno em paí-
ses como Alemanha, Espanha e 
França, e é a maior preocupação 
de autoridades do Reino Unido e 
de Portugal, onde o número de 
casos já é dominante.

A variante Delta é responsável 
por 96% das infecções sequen-
ciadas por covid-19 em Portugal, 
mais de 20% na Itália e cerca de 
16% na Bélgica, de acordo com 

Quarta onda
Em meio à preocupação de uma possível quarta onda, cientistas euro-

peus voltam a atenção para o Reino Unido, onde os casos de covid-19 
triplicaram no mês passado e a variante Delta é responsável por cerca de 
98% de todas as novas infecções, em busca de pistas sobre o que pode 
acontecer na sequência e quais medidas podem ser tomados.

Na semana passada, após dados oficiais mostrarem que a variante indiana 
pode aumentar o risco de hospitalização em até 2,2 vezes, em comparação com 
a variante alfa, o primeiro-ministro Boris Johnson suspendeu o relaxamento das 
restrições ainda vigentes no Reino Unido, adiando o que vinha sendo chamado 
de “Dia da Liberdade” pela imprensa britânica, em 21 de junho.

Rússia impõe restrição a não vacinados
Diante de uma avassa-

ladora terceira onda de 
covid-19, a Rússia ampliou 
medidas de restrição de cir-
culação para pessoas que 
não receberam a vacina e 
as polêmicas campanhas 
de imunização obrigató-
rias. Nessa terça (22), a 
capital Moscou proibiu não 

uma análise do Financial Times, 
com base no banco de dados de 
rastreamento de vírus Gisaid. 
No Reino Unido, o número de 
casos triplicou no último mês, 
sendo a cepa indiana respon-
sável por 98% das novas infec-
ções, também de acordo com 
a publicação britânica.

Com os contágios aumen-
tando, alguns países preferi-
ram retroceder no relaxamento 
de algumas restrições, voltando 
a impor limitação na circula-
ção de pessoas. Em Portugal, 
o governo proibiu viagens não-
-essenciais com partida ou des-
tino à região metropolitana de 
Lisboa durante o fim de semana 
passado, após ser constatado 
que 60% dos novos casos de 

covid-19 na semana anterior 
foram pela nova cepa, em um 
esforço para prevenir a propaga-
ção para outras regiões do país.

Na segunda-feira (21), a 
ministra da Saúde de Portu-
gal, Marta Temido, admitiu 
que novas medidas restritivas 
podem ser adotadas caso a pro-
gressão de casos permaneça. 
“Sempre dissemos que as linhas 
dos nossos mapas de referência 
são indicadores que nos levam a 
travar ou acelerar e tomar medi-
das em função daquilo que é a 
situação. Sabemos que esta-
mos com um risco efetivo de 
transmissão elevado e com um 
número de novos casos por dia 
que é também elevado”, disse a 
ministra, segundo o registro do 

vacinados de frequentar cafés e 
restaurantes a partir do dia 28.

Esses estabelecimentos 
voltaram a sofrer restrições de 
horários, mas agora só poderá 
entrar neles quem mostrar 
comprovante de vacinação, 
teste com resultado negativo 
ou prova de que ficou doente 
há pelo menos seis meses. São 

medidas emergenciais, e não 
de reabertura programada 
como ocorreu em Israel e como 
paulatinamente ocorre na 
Europa e nos Estados Unidos.

O número de contamina-
ções no país do presidente 
Vladimir Putin explodiu nas 
últimas duas semanas. Quase 
dobrou sua média móvel de 

uma semana para 15 mil casos 
diários - isso num ambiente de 
notória subnotificação. 

Em Moscou, ponto focal da 
pandemia, com metade dos 
5,35 milhões de casos no país 
até aqui, a média triplicou. No 
sábado (19), um recorde de 
9 mil infecções foi atingido, 
repetindo a véspera, ante 3 mil 

há duas semanas.
No cômputo geral,  a 

Rússia está em sexto lugar 
no número de casos no 
mundo.  Sua incidência 
por milhão de habitantes 
é de 36 mil ocorrências. 
No Brasil, o terceiro colo-
cado nominal atrás de EUA 
e Índia, são 2,3 vezes mais.

jornal português O Público.
Apesar do número menor 

de casos, a situação também é 
preocupante em outras partes 
da União Europeia. As autori-
dades francesas estão tentando 
conter um surto na região de 
Landes, perto da fronteira com 
a Espanha, onde 125 casos da 

variante foram confirmados 
por sequenciamento genético e 
outros 130 estão sob suspeita, 
representando cerca de 30% 
das infecções recentes na área. 
Focos da cepa indiana também 
foram identificados nas últimas 
semanas nos arredores de Paris 
e em Estrasburgo.
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A criação da Comissão de 
Ética da Câmara de Cascavel está 
gerando discórdia entre os parla-
mentares. O motivo: as indicações 
dos vereadores para compor a 
comissão não agradaram a todos. 

O regimento interno da Câmara 
prevê que a nomeação dos cinco 
vereadores para a comissão é 
de competência do presidente do 
Legislativo. Sendo assim, Alécio 
Espínola (PSC) escolheu os verea-
dores Josias de Souza (MDB), 
Cidão da Telepar (PSB), Valdecir 
Alcântara (Patriota), Pedro Sampaio 
(PSC) e Aldoir Cabral (PL). 

A Comissão de Ética será respon-
sável pela preservação da dignidade 
do mandato parlamentar. Em outras 
palavras, é quem julga os vereadores 
acusados de quebrarem as regras.

A composição foi realizada na 
sessão de segunda-feira (21). 
No mesmo dia, o vereador Edson 
de Souza (MDB) procurou Alécio 
e informou que não se sentiu à 
vontade com as indicações, soli-
citando que dialogasse com os 
demais vereadores os nomes indi-
cados para a comissão.

A partir de então, a confusão 
foi só aumentando. Na manhã de 
ontem, o vereador Celso Dal Molin 
(PL) teria convidado todos os verea-
dores para uma reunião no plena-
rinho, antes do início da sessão 
ordinária, para discutir sobre o 
assunto. Só que, quando chegou, 
Alécio deu início à sessão.

Mas o assunto não caiu no 
esquecimento. Pelo contrário, 
esquentou. Dal Molin utilizou o 
tempo na tribuna e falou que, ape-
sar de ser do presidente a esco-
lha dos vereadores que participam 
da comissão, a escolha deveria 

Criação de Comissão de Ética 
na Câmara gera discórdia

COM PAUTAS frias, sessão “esquentou” com briga sobre Comissão de Ética

ASSESSORIA

respeitar a proporcionalidade dos 
par tidos. O vereador Dr. Lauri 
(Pros) corroborou a tese de Dal 
Molin, falando que o regimento da 
Câmara é claro ao dizer que a esco-
lha é do presidente, contudo, pre-
cisa respeitar a proporcionalidade. 

A vereadora Professora Liliam 
(PT) disse que não conseguiria ver 
a Comissão de Ética sem a par-
ticipação da vereadora Beth Leal 
(Republicanos), que tem projetos 
na área da justiça restaurativa, 
bem como em defesa da represen-
tatividade feminina. Já Beth disse 
que gostaria de ver a professora 
Liliam na comissão em respeito à 
representatividade feminina. 

OUTRO LADO
Ao retomar a palavra, Alécio disse 

que esteve à disposição dos vereado-
res para conversar sobre a situação, 
e que, como somente ele tem a dis-
cricionariedade de convocar reuniões 
no plenarinho, não iria entrar em uma 
reunião convocada por outro vereador. 
Finalizou dizendo que o vereador Celso 
perdeu a oportunidade de entrar no 
gabinete da presidência, “como verea-
dor e como pastor”. 

SEM MUDANÇA
Valdecir Alcântara citou que, nas 

legislaturas passadas, nenhum 
parlamentar queria participar da 
Comissão de Ética e que, nesta, 
todos querem par ticipar. “Uma 
Câmara que parece que tem o pra-
zer de julgar os outros vereadores. 
Por que tanto interesse na comis-
são de ética?”, ironizou.

Alécio informou que escolheu 
respeitando a proporcionalidade 
dos partidos e que não há possi-
bilidade de alterar os nomes da 
comissão. “A Comissão de Ética 
é discricionariedade da presidên-
cia. Fiz isso com muito cuidado, 
tanto é que temos um vereador 
de cada par tido... O par tido do 
Celso Dal Molin está represen-
tado pelo vereador Cabral, que 
é do par tido dele. Eu convidei 
vereadores que são sensatos, 
que são equilibrados, vereadores 
que são pessoas próximas a mim 
e, no momento que precisar, eu 
tenho convicção de que eles vão 
me ouvir”, argumentou. E acres-
centou: “Esse esperneio é nor-
mal... Tem aqueles que querem 
par ticipar e foi isso o que nós 
fizemos, uma Comissão de Ética 
que representa vários par tidos. 
Não há nenhuma possibilidade 
de mudança dentro daquilo que 
já tomamos decisão”. 
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TJ declara inconstitucional 
homeschooling em Cascavel

O Órgão Especial do TJPR (Tri-
bunal de Justiça do Estado do 
Paraná) declarou inconstitucional, 
por unanimidade, a Lei Municipal 
7.160/2020, que autorizava a edu-
cação domiciliar em Cascavel. A 
decisão foi proferida no julgamento 
da ADI (Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade) proposta pelo depu-
tado estadual Professor Lemos 
(PT), movida a pedido do ex-verea-
dor Paulo Porto (PT). O julgamento 
ocorreu na última segunda-feira.

Relatora do caso, a desem-
bargadora Maria José de Toledo 
declarou que o ensino domici-
liar não é proibido, entretanto, é 
necessária uma lei federal para 
que seja regulamentado, visto 
que a Câmara de Vereadores não 
possui competência para legislar 
sobre educação, se não em cará-
ter suplementar. “A União elegeu 
a escolaridade formal em institui-
ção convencional de ensino como 
modalidade pedagógica predomi-
nante e estabeleceu a obrigato-
riedade de matrícula e frequência 
das crianças em estabelecimento 
oficial de ensino, nada indispondo 
acerca da educação domiciliar. 
O ensino domiciliar depende da 
criação e da regulamentação por 
lei específica a ser editada pela 
União. Bem por isso, constata-se 
que, no caso em apreço, o legis-
lador municipal desbordou dos 
limites da competência normativa 
que lhe foi conferida. Isso por-
que, em primeiro lugar, somente 
a União tem a competência legis-
lativa para criar e dispor sobre as 
regras de regência sobre a edu-
cação domiciliar e, em segundo 
lugar, a competência suplementar 
do município não autoriza que se 

Vereadores foram alertados
O projeto do homeschooling foi aprovado em agosto do ano passado, 

após uma série de discussões, especialmente alertando sobre a inconsti-
tucionalidade da medida. No início de setembro, o então procurador-ge-

ral do Município, Luciano Braga Côrtes, divulgou, em vídeo, sua reco-
mendação para que o prefeito Leonaldo Paranhos vetasse a medida. Ele 

lembrou que a Constituição, no artigo 208, prevê como um dever dos pais 
mandar os filhos para a escola. Já o ECA (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente) estabelece sanções aos responsáveis de menores que não estejam 

matriculados e não frequentem as aulas. “Entendo que há claramente 
uma inconstitucionalidade em a Câmara propor um projeto desses no 

Município sem que tenhamos uma diretriz federal”, dizia, acrescentando 
que o artigo 22 da Constituição Federal estabelece que é competência 

exclusiva da União estabelecer as leis e as diretrizes básicas da educação 
nacional e compete também ao Estado estabelecer essas leis e diretrizes, 
mas não ao município. “Como podemos compatibilizar essas leis federais, 
a Constituição, a LDB [Lei de Diretrizes Básicas] e o ECA, que estabelecem 

essas sanções aos pais cujos filhos não estão indo às escolas, com uma 
lei municipal que autoriza o homeschooling? Ela fere a Constituição e é 
incompatível com outras leis federais que tratam do direito da criança e 
do adolescente e não poderia o município legislar sobre isso”, afirma o 
procurador, que identifica o conflito: “Teremos um conflito sério entre 

leis e, em conflito de leis, prevalece sempre a lei federal, porque é ela que 
deve regular a matéria”. O prefeito não sancionou nem vetou o projeto, e 

a Câmara promulgou a lei, no dia 29 de setembro do ano passado.

contrariem as diretrizes fixadas 
pela Lei 9.394/96, criando-se 
nova modalidade de ensino não 
prevista pela legislação federal 
[...]”, explicou, no voto, decla-
rando ser inconstitucional a legis-
lação municipal. 

O QUE PREVIA
Pela proposta aprovada pela 

Câmara de Cascavel, os pais ou 
responsáveis teriam liberdade 
para ministrar aulas dos filhos em 
casa, sem que frequentassem a 
escola. Embora já seja praticada 
em outros países, no Brasil, não 
existe regulamentação a respeito. 
Pelo contrário. Não mandar os 
filhos para a escola é crime.

Os vereadores foram alertados 
sobre todos os aspectos, mas o 

autor do projeto, Olavo Santos, 
insistiu que a medida era neces-
sária pois cerca de 200 famílias já 
teriam adotado a prática em Casca-
vel e estavam desassistidas legal-
mente. A votação teve 13 votos 
favoráveis e sete contrários.

A lei aprovada previa que a 
Secretaria Municipal de Educação 
deveria regulamentar a prática e 
montar uma estrutura específica 
para acompanhamento das aulas 
ministradas em casa. Na época, 
a secretaria já havia alertado não 
ter disponibilidade financeira para 
isso, reforçando o caráter incons-
titucional da lei.

Durante as discussões, o 
Ministério Público também se 
posicionou sobre a inconstitucio-
nalidade da lei municipal.
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Sanepar lança segunda via digital
Os clientes da Sanepar podem 

receber a segunda via da fatura 
de água por e-mail ou no aplica-
tivo Sanepar Mobile.  A solicitação 
deve ser feita no site da Sanepar 
e é necessário confirmar as infor-
mações cadastrais e ter um e-mail 
registrado.  Pelo Sanepar Mobile, 
tanto para as versões Android 
como Apple, é preciso baixar a 
atualização na loja de aplicativo.

“Com a 2ª via digital a Sanepar 
oferece aos clientes uma opção 
mais ágil e fácil para pagamento. 
Também evita extravio e dificuldade 
no recebimento da conta de água”, 
comenta o diretor-presidente da 
Sanepar, Claudio Stabile. 

Neste primeiro momento, a 
fatura completa continua sendo 
emitida no ato da leitura. 

A previsão é lançar a fatura 
completa em formato eletrônico no 
segundo semestre de 2021.

Os clientes que têm entrega 
alternativa de fatura também 
podem aderir à segunda via digital. 
Para cada matrícula deve ser feito 
um cadastro separado. A adesão 
ao sistema de entrega eletrônico 
não tem custo para o cliente e a 
exclusão do serviço pode ser feita 
a qualquer momento.

CADASTRAMENTO 
Para aderir à 2ª via digital, 

o cliente deve acessar o site da 
Sanepar https://site.sanepar.com.
br/clientes/2a-via-digital e informar 
o número da matrícula da fatura 
que deseja receber por correio 
eletrônico e atualizar os dados 
no sistema. O e-mail cadastrado 
neste sistema não é o mesmo dos 
demais serviços virtuais. São ser-
viços distintos. No aplicativo Sane-
par Mobile, a segunda via está no 
ícone consulta de débitos.

Aneel aprova reajuste médio de 9,89% nas tarifas da Copel
A Aneel (Agência Nacional de 

Energia Elétrica) aprovou nessa 
terça-feira reajuste médio de 
9,89% nas tarifas da Copel Dis-
tribuição. Para os consumidores 
atendidos em alta tensão, como 
indústrias, o efeito médio será de 
9,57%. Já para os de baixa ten-
são, que inclui os residenciais, o 

impacto médio será de 10,04%.
As novas tarifas entram em 

vigor a par tir da próxima quin-
ta-feira (24).

A empresa é responsável 
pela distribuição de energia 
para 4,8 milhões de consu-
midores, considerando todos 
os grupos, como comerciais, 

rurais, residenciais e livres.
O reajuste é resultado da 

revisão tarifária da companhia, 
processo realizado pela agência 
reguladora para manter o equi-
líbrio econômico-financeiro das 
distribuidoras. A revisão é rea-
lizada periodicamente em inter-
valos de quatro anos.

ADESÃO também pode ser feita pelo aplicativo 
Sanepar Mobile

ANDRÉ THIAGO
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 O vereador Edson Souza (MDB), 
em reunião ordinária da Comissão 
de Saúde e Assistência Social na 
tarde de segunda-feira (21), propôs 
que se discuta a transformação do 
prédio que havia sido construído 
para uma futura Ala de Queimados 
do HUOP (Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná) em um Centro de 
Cirurgias Programadas, podendo, 
assim, acabar com a fila de espera 
em Cascavel.

O espaço, que foi construído 
para atendimento a pacientes 
queimados no HUOP, é utilizado 
atualmente como UTI a pacientes 
com covid-19. A proposta é que, 
após a pandemia, o espaço seja 
destinado para o atendimento de 
pacientes que aguardam há anos 
por cirurgias. “A pandemia tem difi-
cultado ainda mais o atendimento 
a essas cirurgias, pois as que não 
se transformaram em emergenciais 
foram suspensas e, assim, a fila 
continua aumentando na região”, 
afirma Edson.

Atualmente, o HU tem cerca 
de 100 cirurgias eletivas contrata-
das/mês. Com a nova estrutura, a 
previsão é que esse número suba 
para até 500 cirurgias. “O HUOP 
é a instituição que mais realiza 
cirurgias eletivas, e enfrenta um 
grande problema com a estrutura. 
O Centro Cirúrgico atende também 
pacientes do Pronto-Socorro, vítimas 
de trauma... é uma grande demanda 
de pacientes de toda a região e que 
precisam do atendimento emergen-
cial. Sendo assim, uma cirurgia ele-
tiva já programada pode ser remar-
cada se houver um atendimento 
emergencial do Pronto-Socorro no 
mesmo momento”, explica.

De acordo com o vereador, 
mesmo sem previsão do fim da 
pandemia, a Comissão de Saúde 

Vereador propõe Centro de Cirurgias 
Programadas para pôr fim a fila no HU

deve puxar a discussão. “Esse 
debate pode definir as alterações 
que o hospital precisa para realizar 
esse atendimento, precisa organizar 
a fila, assim como definir os gastos 
e os pagamentos. A ideia é que o 
paciente tenha o atendimento desde 
o ambulatorial nesse espaço e, além 
disso, realize os exames no Centro 
de Imagens do HUOP, e assim faça 
a cirurgia o mais breve possível”, 
ressalta Edson.

ALA DE QUEIMADOS
Com relação à Ala de Queimados, 

o vereador enfatiza que os dados 
apontam poucos casos. “O levanta-
mento aponta de 7 a 9 casos de 
pacientes queimados por ano, já nas 
cirurgias eletivas, podemos perceber 

pacientes há quase dez anos na 
fila. Precisamos reorganizar essa 
fila após a pandemia e propor um 
atendimento mais ágil”.

O próximo passo será uma 
audiência pública na Câmara de 
Vereadores para discutir o assunto 
e, na sequência, o diálogo com o 
governo do Estado, a Secretaria de 
Estado de Saúde e a 10ª Regional 
de Saúde sobre a possibilidade de 
utilizar o espaço para esse fim após 
a pandemia da covid-19. “O papel 
da Comissão de Saúde é ajudar 
a pensar na saúde do município, 
assim como da região, e, por isso, 
devemos lutar por saúde digna para 
todos e resolver demandas que há 
décadas estão represadas em nossa 
cidade”, ressalta Edson. 
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Rua Rio Grande do Sul, 1593, 
Centro - Esquina com Pres. Bernardes

l Auto Elétrica
l Ar Condicionado 
l Ar quente
l Alinhamento e Balanceamento
l Baterias

l Injeção Eletrônica
l Lubrificantes e Filtros
l Palhetas
l Pneus
l Mecânica em Geral

Parcelamos 
em 4x s/ juros

9 9119-3370      
3039-0382

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

 O PMI (Programa Municipal de 
Imunizações), da Secretaria de 
Saúde de Cascavel, informa que, 
devido à alta adesão à vacinação con-
tra a covid-19 do público geral sem 
comorbidades, a aplicação está tem-
porariamente suspensa em Cascavel.

O estoque de primeira dose 
para a população em geral foi todo 
utilizado ainda no meio da manhã 
de terça-feira. Assim, nesta quar-
ta-feira (23), as Unidades Básicas 
de Saúde não vão imunizar a popu-
lação por faixa etária.

Cascavel espera agora receber 
do Ministério da Saúde mais doses 
para repor os estoques e dar conti-
nuidade ao cronograma. 

A aplicação para gestantes e 
puérperas lactantes e para os 
remanescentes continua. 

Cascavel zera estoque e aguarda 
mais doses para retomar vacinação

PAUSA PARA REABASTECIMENTO DE ESTOQUE:
l *23/06 - Pessoas acima de 41 anos sem comorbidades (suspenso)
l *24/06 - Pessoas acima de 39 anos sem comorbidades (suspenso) 

l Nesta semana, não há cronograma noturno para aplicação do imunizante. 
l Não há vacinação nas UBSs do Colmeia, Floresta, Nova Cidade, Santa Cruz e Guarujá.  

 CONFIRA COMO FICA O CRONOGRAMA: 
l QUEM: Gestantes e puérperas lactantes com bebês de até seis meses de idade con-
tinuam sendo imunizadas com a primeira dose nas unidades básicas de saúde até o dia 
25/6, sexta-feira, ou enquanto houver estoque. 

l ONDE: Das 8h às 12h - nas UBS/USF 

l QUANDO: 22 a 24/06- Repescagem 
l QUEM: Trabalhadores do ensino básico com 
 18 anos ou mais 
l ONDE: Centro de Eventos - 8h às 17h

l QUANDO: 22 a 24/06- Repescagem 
l QUEM: Trabalhadores do ensino Superior – 
 presencial - com 18 anos ou mais 
l ONDE: Centro de Eventos - 8h às 17h

ATENÇÃO

l QUANDO: 22 a 24/06- Repescagem 
l QUEM:  Assistentes sociais 
l ONDE: Centro de Eventos - 8h às 17h

l QUANDO: 22 a 24/06- Repescagem 
l QUEM: Forças de segurança e salvamento + forças
 armadas; (Conforme Lista SESA-PR) 
l ONDE: Centro de Eventos - 8h às 17h

l QUANDO: 22 a 24/06- Repescagem 
l QUEM: Trabalhadores da Limpeza Urbana e Manejo
 de resíduos Sólidos
l ONDE: Centro de Eventos - 8h às 17h

CENTRO DE EVENTOS
No Centro de Eventos, nesta semana, ocorre 
a vacinação para remanescentes de alguns 
grupos prioritários e segue a segunda dose 
para idosos no sistema Drive Thru, e ainda 

segunda dose para outros profissionais. 
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QUANDO O ASSUNTO
É SANEAMENTO, 
O BRASIL INTEIRO FALA:
CASCAVEL.

Cascavel é destaque no ranking da Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que 
avalia cidades com elevado índice de serviço na área de 
saneamento e que estão próximas à universalização do 
sistema. 
Além de CascAlém de Cascavel, mais oito cidades paranaenses se 
destacaram no Compromisso à Universalização, o que 
significa que estão entre as melhores do País, com os 
melhores índices de coleta e tratamento de esgoto e 
com abastecimento de água de qualidade.
TTodo esse reconhecimento é fruto de investimentos 
recordes da Sanepar para fazer do Paraná o primeiro 
Estado com saneamento para todos.
Porque, com a Sanepar, a vida é melhor.

• ÁGUA TRATADA PARA
   100% DA POPULAÇÃO
   DE CASCAVEL.

• REDE COLETORA E
   TRATAMENTO DE ESGOTO
   PARA 98% DOS
   C   CASCAVELENSES.

Acesse e saiba mais:

O relatório arbovirose, divul-
gado pela Secretaria de Saúde 
nessa terça-feira (22), aponta 
três novos casos de dengue em 
Cascavel. Os casos foram regis-
trados nos Bairros Santa Felici-
dade, Neva e Santa Cruz.

No atual ano epidemiológico, ini-
ciado na última semana de julho 
do ano passado, foram registradas 
130 pessoas com dengue.

Houve 2.031 notificações, 
1.900 foram descartados e um 
aguarda análise.

Também houve notificação de 
dez casos de zika vírus e oito 
de febre chikungunya, também 

Saúde registra três 
novos casos de dengue

CUIDADOS com os quintais continuam sendo 
essenciais para impedir criadouros do mosquito

SECOM

transmitidos pelo mosquito Aedes 
aegypti, mas todos descartados.

Mesmo com a chegada do 
inverno, os cuidados devem ser 
mantidos. “Precisamos que, 
mesmo com o frio, os moradores 
continuem vistoriando os terrenos 
e os recipientes dentro de casa”, 
diz Clair Wagner, gerente de Vigi-
lância em Saúde Ambiental, aler-
tando sobre o risco de criadouros 
do mosquito.

Os dados deste ano contrastam 
com os registrados no ano passado, 
quando Cascavel já somava 7.571 
casos de dengue, quase todos eles 
autóctones, e sete mortes. 
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Servidores se envolvem 
em campanha solidária

Foi encerrada ontem (22), no 
auditório da Prefeitura de Cascavel, 
a Gincana Doando Calor. A ação foi 
realizada pela Secretaria de Plane-
jamento e Gestão de Cascavel, por 
meio do programa de valorização 
do servidor, cuja política pública foi 
instituída em decreto municipal de 
2018. “O objetivo da campanha, 
além de ajudar quem mais precisa, 
é valorizar e enaltecer o servidor e 
reconhecer que o trabalho realizado 
por ele é elemento fundamental na 
construção da cidade e na imple-
mentação das ações de políticas 
públicas”, disse Cristina Schmitz, 
gerente de Desenvolvimento de 
Pessoal da Prefeitura de Cascavel.

Ela ressalta que a gincana pro-
move uma competição saudável 
entre os servidores públicos dos 
órgãos e das entidades do Poder 
Executivo de Cascavel, por meio de 
arrecadação de alimentos, roupas 
e calçados a serem destinados ao 
Provopar (Programa do Voluntariado 
Paranaense) de Cascavel.

Essa é a terceira edição da gin-
cana Doando Calor. Em 2019, na 
primeira edição, foram arrecada-
dos 7.777 itens. Em 2020, foram 
4.077 itens. Neste ano, foram doa-
dos pelos servidores 9.698 itens.

A equipe vencedora é conde-
corada com troféu e recebe o 
título de “Secretaria Solidária: 
Doando Calor”.

“O crescente número de itens 
arrecadados nesta edição demons-
tra que o servidor público de Cas-
cavel abraçou a ação. Eles res-
ponderam ao nosso chamado, ao 
chamado de cada família carente 
da cidade, atendida pelo Provopar. 
Isso nos impulsiona a fazer mais 
e, como servidores, nos unir para, 
mais uma vez, servir à população 
de Cascavel”, comemora Cristina.

Cascavel realiza 
6ª Conferência 

Municipal de Cultura
Nesta quinta-feira (24), haverá a 6ª 
Conferência Municipal de Cultura, 

realizada pelo Conselho Municipal de 
Políticas Culturais em conjunto com 
a Secretaria de Cultura e Esportes 

de Cascavel. A conferência ocorre a 
cada dois anos e nela são eleitos os 

próximos conselheiros municipais de 
Políticas Culturais, cuja função é fazer o 
levantamento das informações culturais 

e indicadores, além dos 
planos municipais de cultura.

Neste ano, por conta da pandemia, 
a conferência será on-line. Também será 

exclusiva para eleição dos 
próximos conselheiros.

PROVOPAR
O Provopar de Cascavel 

atende, em média, 6 mil famí-
lias em situação de vulnerabi-
lidade social. 

No último ano, 18.322 pes-
soas foram atendidas pelo bre-
chó social com distribuição de 
1.000 a 1,2 mil peças de rou-
pas e calçados todos os dias. Mais 
de 3,3 mil famílias foram atendidas 
com doação de móveis e alimentos. 
Além disso, o Provopar atende mais 
de 2 mil famílias carentes com a 
cozinha social localizada na região 
norte de Cascavel, oferecendo 12 
mil refeições por mês.

FO
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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
Dia favorável para o trabalho. Você consegue ter um dia cheio de 
atividades, porém o desafio será o foco. Você precisará contar 
com as pessoas à sua volta. Cuidado para não esquecer nenhuma 
tarefa. Procure pensar com calma antes de assinar contratos ou 
assumir compromissos longos.

O dia traz curas e mais disposição. Você consegue, ao longo do 
dia, ter mais ânimo e disposição para se dirigir em direção aos 
seus objetivos. Portanto o dia começa lento e termina mais ativo. 
Bom dia também para renovar a energia da sua casa.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
O dia traz dificuldades de se harmonizar com as pessoas em geral. 
Pode estar acontecendo muitas mudanças em curso. Você pode 
sentir que tudo é injusto. O lado positivo deste dia são os amigos 
e a possibilidade de sair da rotina.

Pode ser um dia cheio de trocas positivas com as pessoas. 
Comunicação e amizades ficam em foco. Bom dia para ter ideias 
criativas. O dia te desafia a ficar mais atento. Você pode estar 
deixando escapar detalhes importantes. 

O dia favorece o foco em metas e objetivos. Você consegue 
avançar em seu trabalho, conectando-se ao seu propósito. O dia 
traz um bem-estar de fazer o que gosta. Tome cuidado para não 
querer tudo do seu jeito e se sentir ameaçado quando as coisas 
saem do controle.

Câncer 21/06 a 21/07
O dia pode trazer s eu poder de liderança à tona. Será preciso 
assumir as rédeas da situação, trazendo soluções. O dia te desafia 
a abandonar o medo e se expor. Poderão surgir boas oportuni-
dades de ganho se você ousar sair da sua zona de conforto. 

Bom dia para fazer atividades ao ar livre. Você poderá usar sua 
criatividade para resolver problemas. É imprescindível que se sinta 
mais livre. O dia é favorável para passeios em família.

Gêmeos 21/05 a 20/06
É um dia que favorece a harmonia e a justiça. É importante agir 
com ética e verdade, principalmente em suas conversas. Pode 
ser necessário usar sua inteligência para mediar um conflito. O dia 
pode trazer também boas oportunidades de ganhos.

O dia é favorável para se entregar com profundidade às suas 
tarefas. É importante aceitar ajuda dos outros e usar seu poder 
de liderança. Poderá ser necessário tomar decisões um pouco 
radicais no dia de hoje para transformar uma situação.

O dia traz a força das pessoas para o seu convívio diário. Poderá 
receber visitas inesperadas. Ajudas serão bem-vindas, então acei-
te-as. Pode ser um dia cheio de parcerias e companheirismo, 
favorecendo o amor e o trabalho em equipe.

Este dia pede privacidade. Você sente a necessidade de se isolar 
e de se manter focado em seus afazeres, mas, ao mesmo tempo, 
será preciso se manter aberto para ajudar as pessoas em suas 
tarefas. É importante ter paciência e usar sua força de liderança 
com generosidade.

Seu brilho pessoal está grande. Existe uma força de autoconfiança 
em você que pode trazer uma necessidade de fazer até mais até 
do que é possível. Não abrace o mundo, porque você poderá 
não dar conta de tudo. Seja mais humilde e não acredite que vai 
resolver os problemas de todos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 10

RSI
EMBOSCADA

ESPECTADOR
EBISISO
RCAAAO
VAINSSAN

PARENTESES
TINAREGA
OTARIEL

ARREPIOS
IAETENTA

CONTRADAI
CEUZNR

COLCHONETE
MAREADOSS

Grande
depósito
de água 

Estilo
musical
de Maria

Rita

Berílio
(símbolo)

O limite
da cesta
de bas-
quete

Aquele que
assiste 

ao espe-
táculo

Evanildo
Bechara,
gramático

Relativo
ao nariz

"Devagar
se (?) ao

longe"
(dito) 

Sentimen-
to daquele
que não
perdoa

Formato
da coluna
vertebral 

do homem

Buenos
(?), a

Capital 
do Tango

(?) Santa-
na, ídolo 
do Flumi-

nense

O disco
rígido do
compu-
tador

Nota do
Redator
(abrev.)

Dígrafo
de "osso"
(Gram.)

Os passageiros que
têm lugares

especiais nos ônibus
Prorroga (a data) 

Parceira
comercial
Sílaba de
"casco"

Sucede
ao "Q"
Arma-
dilha

O dente 
do juízo
Formiga,
em inglês

São, em
espanhol
Tenho co-
nhecimeto

Para o
Ferramen-
ta do car-
pinteiro

Erva, em
tupi

(?) Peixoto,
jornalista

Os sinais 
( )

Calafrio

Antiga
vasilha

para lavar
roupas

Molha (as
plantas)
Grito de

dor
A Pequena
Sereia (Cin.)
Cabeleira
postiça

Então 
(pop.)

Zoológico
(red.)

Hiato
de "miar"
Em opo-
sição a

Neste
lugar

Pequeno
colchão
portátil

A (?) aberto: ao ar
livre

Enjoado
(a bordo)

Infor-
mado;

avisado

Experi-
menta

(?) marra:
à força
(pop.)

3/ant — caá — san. 7/mareado. 10/espectador.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
28 
01 
01 
24

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

        12

Um rapaz de 17 anos foi apreendido 
no início da madrugada dessa terça-feira 
(22) carregando maconha em um ônibus 
de linha durante abordagem no posto da 
PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Cascavel. 

Equipes do BPFron (Batalhão de Polí-
cia de Fronteira) e do Bope (Batalhão de 
Operações Policiais Especiais) realizavam 
abordagens nos veículos, durante a 23ª 
Semana Nacional de Políticas Sobre Dro-
gas, no posto da PRF, da BR-277, em Cas-
cavel, quando abordaram o ônibus. 

Com ajuda do cão Nero, os policiais 
encontraram 18 tabletes de maconha (12 
quilos) no interior do ônibus. 

O jovem teria adquirido a droga em 
Foz do Iguaçu e a levaria até a cidade de 
Sete Lagoas, em Minas Gerais. Pelo trans-
porte, ele receberia R$ 1.000.

O jovem e a droga foram encaminha-
dos à 15ª SDP (Subdivisão Policial), para 
as medidas cabíveis.

AÇÃO NACIONAL
Segue até sábado (26) a operação 

do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública contra o crime organizado nas 
regiões de fronteira. A operação faz 

Duas adolescentes de 15 anos 
e uma de 16 anos, todas de Casca-
vel, foram encontradas em situação 
de prostituição em Corbélia, informa 
o Conselho Tutelar local. A PM (Polí-
cia Militar) acompanhou a aborda-
gem e três pessoas foram presas.

Segundo o conselheiro Jair da 
Silva Dias, uma das meninas havia 
consumido bebida alcoólica. O caso 
foi registrado no dia 13 de junho 
e divulgado esta semana. “Elas 
foram encontradas em uma boate 
da cidade depois de uma denúncia 
anônima. Como eram de Cascavel, 
entramos em contato com os pais 
e encaminhamos o caso para o 

Adolescentes de Cascavel 
são retiradas de prostituição

Família identifica 
rapaz atropelado

Foi identificado nessa terça-feira (22) o 
corpo de Claudinei Rodrigues Barbosa, 
28 anos, vítima de atropelamento na 
noite da última sexta (18), na BR-467. 
O pedestre foi atingido por uma Van 

que seguia sentido a Toledo. 
O corpo estava sem documentos.

Trabalhador se fere 
com viga de ferro

Um homem de 44 anos teve a perna 
esquerda prensada por uma viga de 
ferro enquanto trabalhava em uma 

empresa no Bairro Maria Luiza, zona sul 
de Cascavel. O incidente aconteceu na 

manhã dessa terça-feira (22), quando ele 
carregava materiais em um caminhão. 

Socorristas do Corpo de Bombeiros 
foram acionados. A vítima recebeu os 

primeiros atendimentos na ambulância 
e foi encaminhada para reavaliação 

médica na UPA (Unidade de 
Pronto-Atendimento) Tancredo.

Conselho Tutelar da cidade. Agora, 
elas terão acompanhamento da rede 
de proteção e devem receber aten-
dimento psicológico”, explica Dias, 
que é de Corbélia.

O conselheiro conta que os 
pais das garotas se mostraram 
surpreendidos e relataram que as 
filhas contavam que iam para a 
casa de amigas e que não suspei-
taram o que estava acontecendo.

O Conselho Tutelar informou 
que essa foi a primeira vez que 
esse tipo de ocorrência foi regis-
trado em Corbélia e que a denún-
cia foi essencial para a prisão em 
flagrante dos suspeitos.

PRISÕES
Um casal, que se identificou 

como responsável pelas adoles-
centes, e o dono da casa noturna 
foram levados para a Delegacia de 
Corbélia no momento do flagrante.

A Polícia Militar prendeu os 
três pelos crimes de favoreci-
mento de prostituição ou de 
outra forma de exploração sexual 
de adolescente, e por fornecer 
bebida alcoólica para menores.

A Polícia Civil de Corbélia não 
confirmou se os três permanecem 
presos, mas disse que o caso 
segue sendo investigado. 

Jovem é apreendido com 
maconha em ônibus 

O CÃO Nero ajudou a encontrar a droga  

parte da 23ª Semana Nacional de Polí-
ticas sobre Drogas. Serão realizadas 
diversas ações, de prevenção e repres-
são ao tráfico de drogas, além de crimes 
como contrabando e descaminho.

O Ciof (Centro Integrado de Opera-
ções de Fronteira), em Foz do Iguaçu, 
comanda as ações que em cinco estados 
e no Distrito Federal, com apoio das for-
ças estaduais.

No Paraná, há bloqueios na BR-277, 
no oeste do Estado.

DIVULGAÇÃO  
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 O projeto social Fábrica Cas-
cavelense de Cidadãos (FCC), 
desenvolvido pelo Futebol Clube 
Cascavel em parceria com o Atle-
tas de Jesus, chegou ao Conjunto 
Riviera, zona norte de Cascavel. 
Na noite de segunda-feira (21), 
a diretoria da Serpente Aurinegra 
apresentou para a comunidade 
local um pouco mais da ação que 
será implantada com crianças e 
adolescentes da região.

Quem par ticipou do encon-
tro foi o técnico da equipe do 
Cascavel, Tcheco. Ele contou um 
pouco da sua trajetória como 
jogador de futebol profissional e 
incentivou os pequenos atletas: 
“Ações como essa precisam ser 
apoiadas, por isso fiz questão 
de estar presente e levar um 
pouco daquilo que um dia tam-
bém recebi. O espor te é uma 
ferramenta muito impor tante 

Cascavel encara o 
Atlântico pela Liga

Stein vence e 
confirma liderança

Em um horário pouco comum, 
o Stein Futsal garantiu mais uma 

vitória no Campeonato Para-
naense de Futsal. Na manhã 
de ontem, o time passou pelo 

Seleto/Maringá, por 2 a 0, com 
gols de Shirley e Alice. Com o 

resultado, a equipe chega aos 9 
pontos em três jogos disputados, 

ficando na espera do comple-
mento da rodada, especialmente 

nos resultados do Cianorte e 
do Telêmaco Borba, que tam-

bém estão com 100% de apro-
veitamento nos dois jogos que 

disputaram.
Amanhã, será a vez do Insti-

tuto Cascavel entrar em quadra 
para tentar seus primeiros pontos 
na competição. O adversário será 

o Cianorte, no Ginásio Sérgio 
Mauro Festugatto, às 18h30. Já o 
Stein Futsal retorna à quadra no 

sábado, para enfrentar o Foz. 

O Cascavel Futsal entra em qua-
dra nesta quinta-feira (24) pela 12ª 
rodada da Liga Nacional de Futsal. 
O jogo começa às 20h, no Clube 
Esportivo e Recreativo Atlântico, 
em Erechim, no Rio Grande do Sul. 

A equipe do oeste paranaense 
está na liderança do Grupo B, com 
16 pontos, somando cinco vitó-
rias, um empate e uma derrota. 
Já o time gaúcho ocupa a quarta 
posição no Grupo B, com dez pon-
tos, resultado de três vitórias, um 
empate e três derrotas.

Além da liderança do grupo, os 
cascavelenses defendem a invencibi-
lidade fora de casa nesta temporada 
da LNF. Aliás, a única derrota da Ser-
pente no ano foi no confronto contra 
o time de Erechim, no dia 31 de maio, 

para promover a cidadania e 
oportunizar um futuro melhor para 
essas crianças. A diretoria do 
Cascavel está de parabéns pela 
iniciativa de incluir a sociedade 
nos projetos do clube”.

Valdinei Silva, presidente da 
Serpente Aurinegra, falou sobre 
como será implantado o projeto e 
entregou camisas do clube para as 
crianças. “Cidadania, oportunidade 

e principalmente a importância da 
família e de Deus. São esses os 
valores que vão nortear os tra-
balhos aqui desenvolvidos, que 
inicialmente vão atender mais 
de 250 crianças e adolescente. 
O esporte em união com a educa-
ção tem um poder transformador, 
esse é o nosso objetivo maior, 
mudar a realidade da nossa tor-
cida que sempre nos apoia”. 

Projeto social Fábrica Cascavelense de Cidadãos chega ao Conjunto Riviera

Conheça melhor o projeto
Além do Riviera, o clube também está implantando as escolinhas de futebol 
nos Bairros Tarumã, Santa Felicidade e Santa Cruz. Nesse projeto, cerca  de 

1.250 crianças de 7 a 15 anos serão acompanhadas de perto por profissionais 
que, além do esporte, buscam formar cidadãos melhores e preparados para o 

futuro, seja dentro de campo ou perante a sociedade.
Para participar dos projetos, cada aluno receberá um kit com camisa, shorts, 

meias, tênis e uma carteirinha. 
Uma das ações promovidas pelo Cascavel ao longo do trabalho será a realiza-
ção de torneios e campeonatos entre as escolinhas da cidade. Os alunos que 

se destacarem serão encaminhados para o FC Cascavel Academy a Fábrica 
Cascavelense de Craques, e posteriormente ao novo Centro de Formação e 
Treinamento das categorias de base do clube, que está sendo reformulado. 

jogando no Ginásio da Neva. O placar 
foi de 3 a 2 para o time visitante.

TRANSMISSÃO 
O confronto terá a transmissão 

ao vivo e exclusiva da LNF TV.  

ASSESSORIA
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CONFIRA OS CONFRONTOS*:
     São Paulo  x  Vasco
     Criciúma  x  Fluminense
     Vitória  x  Grêmio
     Fortaleza  x  CRB
     Flamengo  x  ABC
     Athletico-PR  x  Atlético-GO
     Atlético-MG  x  Bahia
     Santos  x  Juazeirense
*O primeiro fazendo o duelo inicial em casa 

RESULTADOS DE ONTEM
SÉRIE B

	 Confiança		 ?x?		 Vila	Nova
	 Brusque		 ?x?		 Sampaio	Correa
	 Ponte	Preta		 ?x?		 Operário
	 Goiás		 ?x?		 Avaí
	 Remo		 ?x?		 Guarani
	 Coritiba	 	?x?		 Vitória
	 CRB		 ?x?		 Brasil

Classificação do Brasileiro - Série A

       6ª RODADA
        QUARTA 23/6

19h Atlético-GO  x  Fluminense 
19h Flamengo  x  Fortaleza 
19h Bragantino  x  Palmeiras 
19h	 São	Paulo		 x		 Cuiabá	

        QUINTA 24/06 
16h	 América-MG		 x		 Juventude	
19h	 Ceará		 x		 Atlético-MG
19h	 Chapecoense		 x		 Internacional	
19h		 Corinthians		 x		 Sport	
21h30 Bahia  x  Athletico
21h30 Grêmio x  Santos 

1º Athletico  12  4  4  0  0  7  1  6  11  1  100
2º Fortaleza 11  5  3  2  0  9  3  6  13  0  73
3º Red Bull Bragantino  11  5  3  2  0  13  8  5  10  0  73
4º Palmeiras  10  5  3  1  1  9  4  5  14  0  66
5º Atlético Mineiro 10  5  3  1  1  5  3  2  6  1  66  
6º Fluminense 9  5  2  3  0  5  3  2  11  0  60
7º Bahia  8  5  2  2  1  8  5  3  18  0  53 
8º Atlético - GO 7  4  2  1  1  4  2  2  13  1  58
9º Santos 7  5  2  1  2  5  5  0  14  0  46
10º Flamengo 6  3  2  0  1  5  3  2  4  0  66
11º Corinthians  5  5  1  2  2  3  4  -1  13  0  33
12º Ceará  5  5  1  2  2  6  8  -2  13  0  33
13º Internacional  5  5  1  2  2  5  9  -4  17  3  33
14º Juventude  5  5  1  2  2  3  8  -5  13  0  33
15º Sport  4  5  1  1  3  3  5  -2  15  1  26
16º Chapecoense  3  5  0  3  2  3  8  -5  6  0  20
17º Cuiabá  2  3  0  2  1  2  3  -1  3  0  22
18º São Paulo  2  5  0  2  3  1  6  -5  15  2  13
19º América - MG  1  5  0  1  4  1  6  -5  10  1  6
20º Grêmio 0  3  0  0  3  2  5  -3  14  0  0

 No Brasileirão de pontos corridos, o 
Fortaleza vive seu melhor início na histó-
ria do clube. Soma 11 pontos, na vice-li-
derança. São três vitórias e dois empates 
em cinco jogos. Nove gols marcados e três 

 Os confrontos das oitavas de 
final da Copa do Brasil foram defini-
dos ontem, após sorteio realizado 
na sede da CBF, no Rio de Janeiro. 

Apenas dois duelos serão entre clu-
bes que estão atualmente na Série 
A do Campeonato Brasileiro: Bahia x 
Atlético-MG e Athletico-PR x Atlético-
-GO. Todos os demais jogos irão opor 
times de divisões diferentes. 

O calendário da CBF prevê que os 
jogos de ida e volta das oitavas de final 
da Copa do Brasil sejam realizados entre 
o fim de julho e o início de agosto.

Cada um dos 16 participantes rece-
berá R$ 2,7 milhões pela presença 
nesta fase da competição. A Copa do 
Brasil pagará R$ 54 milhões ao time 
campeão. O vencedor também ganha 
vaga na Libertadores da América.

Copa do Brasil terá 
duelo de divisões

Com a vaga garantida nas 
semifinais da Liga das 

Nações, o Brasil mudou. 
Saíram (quase todos) os 

titulares, entraram os 
reservas, mas o fim foi o 

mesmo. Consistente, apesar 
de desligar em alguns 

momentos, a seleção soube 
se impor diante da Alemanha 
nessa terça-feira. Em 3 sets 

a 0, parciais 25/21, 25/21 e 
25/23, garantiu o 13º triunfo 
em Rimini e a liderança da 
tabela a uma rodada do fim 

da fase de classificação. 

sofridos, com 73,3% de aproveitamento. 
Na última temporada, só alcançou essa 
mesma pontuação com quatro jogos a 
mais, na nona rodada.

Os dois próximos jogos do Leão são 
fora de casa: Flamengo e Grêmio. O pri-
meiro, nesta quarta-feira (23), um reen-
contro com o ex-técnico Rogério Ceni e 
o Flamengo.

É a primeira vez que Vojvoda e Ceni 
ficarão frente à frente. O jogo será às 
19h, no Maracanã. O Flamengo soma 
seis pontos, em 10º na tabela, mas tem 
só três jogos feitos, com duas vitórias e 
uma derrota.

“Teremos que nos defender muito 
bem, saber sofrer em alguns momentos 
do jogo. Mas, dentro da partida, a gente 
vai ter o momento de jogar e ser agressivo. 
Flamengo é uma equipe que vai brigar na 
parte de cima da tabela. Eles vêm de um 
resultado negativo - contra o Bragantino - 
e teremos que saber sofrer, mas utilizar as 
nossas estratégias”, frisou Felipe Alves.

Com melhor início de Brasileirão, 
Fortaleza encontra Ceni e FlamengoBrasil segue 

líder na Liga 
das Nações

DIVULGAÇÃO
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CLASSIFICAÇÃO 
GRUPO A P J V E D G GC SG
1º Argentina 7 3 2 1 0 3 1 2
2º Chile 5 3 1 2 0 3 2 1
3º Paraguai 3 2 1 0 1 3 2 1
4º Uruguai 1 2 0 1 1 1 2 -1
5º Bolívia 0 2 0 0 2 1 4 -3

GRUPO B P J V E D G GC SG
1º Brasil 6 2 2 0 0 7 0 7
2º Colômbia 4 3 1 1 1 2 2 0
3º Peru 3 2 1 0 1 2 5 -3
4º Venezuela 2 3 0 2 1 2 5 -3
5º Equador 1 2 0 1 1 2 3 -1
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Seleção faz mudanças 
para Copa América

A Seleção Brasileira de Futebol 
volta a campo nesta quar ta-feira 
para seu penúltimo compromisso 
na fase de grupos da Copa América. 
A partir das 21h, a equipe enfrenta 
a Colômbia, no Engenhão, e, se ven-
cer, garante a classificação para a 
próxima fase.

O técnico Tite decidiu que irá seguir 
com mudanças no time. Esta noite, 
Weverton será o titular no lugar de 
Ederson. O jogador do Palmeiras con-
firmou que irá jogar e falou em “agar-
rar a oportunidade” na equipe.

Weverton é um dos três jogado-
res do Brasil que ainda não atuaram 
nesta Copa América. Os outros são 
o volante Douglas Luiz, que pode 
ganhar chance nesta quar ta, e o 
zagueiro Felipe, que se recupera de 
uma entorse no joelho direito.

Tite deve promover outras tro-
cas em relação à goleada por 4 a 
0 sobre o Peru, na última quinta. 
Reserva nas últimas quatro partidas 
da Seleção, o meia Everton Ribeiro 
pode voltar a ter chance como titular.

É possível também que Marqui-
nhos e Casemiro, titulares absolu-
tos e poupados na última rodada, 

também retornem à equipe.
A atividade dessa terça contou com 

a presença do jovem zagueiro Luan 
Patrick, do Athletico. O jogador de 19 
anos foi chamado para completar os 
treinos do Brasil até o fim da semana, 
por conta da lesão de Felipe.

Embalada por nove vitórias conse-
cutivas, a Seleção já está classificada 
para as quartas de final da Copa Amé-
rica. Além da Colômbia, o Brasil ainda 
enfrenta o Equador, domingo, na fase 
de grupos do torneio.

JOGADORES fazem aquecimento em dia de forte neblina na Granja Comary

REPRODUÇÃO / CBF TV
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