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Copel alerta para golpe
da cobrança indevida de
falsas faturas atrasadas
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Cascavel recebe Stock
Car e Turismo Nacional
neste fim de semana
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Líder isolado da Série D,
FCC volta a campo neste
sábado, contra o Juventus

Vacina, Cascavel!

Com a chegada de nova remessa de vacinas contra a covid19, Cascavel avança com a aplicação da primeira dose para a
população com 38 anos, que começa a ser atendido nesta quarta
nas 42 unidades de saúde. Até ontem, já foram aplicadas 189.912
vacinas, sendo 146.829 primeiras doses e 43.083 segundas doses.
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Em jogo de empurra, família
espera 6 horas retirada de corpo
A família de Luís Pereira de Abreu, de 58 anos, viveu dias de muita dor, tristeza e revolta.
O drama começou com o atropelamento do homem, no dia 1º, que, após vai e vem na rede
de saúde, morreu na manhã de ontem, em casa. Em meio ao sofrimento, a família precisou ir à polícia para que o corpo fosse recolhido e, mesmo assim, foram seis horas de
angústia, em um jogo de empurra de quem seria a responsabilidade de levá-lo à Acesc.
l Pág. 12
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cionada em sua maioria para smartphones, que atrapalhavam reuniões
familiares e happy hours antes da pandemia, não deve considerar que
essa mesma ferramenta ajuda um cansado pai viajante a ver o rosto de
sua filha de três anos por 15 minutos, durante uma viagem a negócios?
Será que, assim como Judith, não temos focalizado um ponto de vista
“equivocado” nesta história toda de terceirização e isolamento humano?
Minha resposta é afirmativa, e a pandemia não me deixa mentir. Como
estaríamos hoje sem as reuniões on-line, os relatórios enviados por e-mail,
os serviços de e-commerce
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As facilidades geradas por ferramentas tecnológicas são infindáveis
e, se usadas de forma consciente, podem trazer um grande número de
vantagens para o lado de dentro das portas de nossas casas e escritórios.
Aposto que Gus, e sua inspiradora mãe Judith, concordam comigo.
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Comitiva de moradores
pede 8 km de asfalto

Um grupo de agricultores
e pecuaristas, moradores
da Linha Jangada Taborda,
esteve no gabinete da Presidência da Câmara de
Vereadores de Cascavel
nessa terça-feira (6) para
reivindicar 8 quilômetros de
asfalto para aquela região.
Eles foram recebidos pelo
presidente Alécio Espínola
(PSC) e pelos vereadores
Melo (Progressistas) e Tiago
Almeida (DEM).
A comitiva, for mada
pelos moradores Jor ge
Neves, Décio Fornari, Ciloel
Farias, Rita Stofella, Diógenes Camargo, Amado Maculan, Lauro Colombo, Siloaldo
Farias e Lailson Miranda,
destacou que o asfalto já
é cobrado há vários anos.
A melhoria é impor tante
para garantir que o escoamento da safra e os produtos cheguem à cidade
com maior rapidez.
Eles disseram respeitar
o fato de que outros distritos vêm recebendo asfalto,
pois já foram mais de 3 mil
km nos últimos quatro anos,
mas agora querem que seja
a vez deles. Os moradores
cobram representatividade,
pois afirmam estarem cansados de passarem por
seguidas administrações
na prefeitura e as melhorias não chegarem. Por esse

motivo, resolveram apelar
aos vereadores.
Alécio acolheu a comitiva e se solidarizou com a
reivindicação apresentada.
“É necessário avançar.
E esse deve ser o nosso
compromisso, meu e dos
vereadores Tiago Almeida
e Melo, o de levar o asfalto
até essas comunidades”,
garantiu o presidente.
Melo destacou o desafio
de conseguir esse asfalto:
“Nós sabemos que não é
fácil. Cada quilômetro de
asfalto no interior custa
aproximadamente R$ 1
milhão, mas estamos unidos eu, o Tiago e o Alécio, e
vamos lutar muito para que
isso ocorra o mais breve
possível”, disse.
Tiago Almeida falou da
impor tância da região e
firmou o compromisso dos
três vereadores: “A região
sul de Cascavel vem avançando. Está prestes a ser
alargada a Rua Rio da Paz,
há uma nova UBS prometida
pelo Executivo e também o
Ecopark do Santa Felicidade.
Porém, juntos vamos até o
prefeito [Leonaldo] Paranhos para que seja incluído
esse outro desafio ainda no
atual mandato, o de levar o
asfalto até a comunidade de
Jangada Taborda”, afirmou o
parlamentar.

Selo Amigo do Turismo

Foi protocolado nessa terça-feira Projeto de Lei 100 de 2021,
proposto pelos vereadores da Comissão de Turismo e Assuntos Internacionais, Edson Souza (MDB), Cidão da Telepar (PSB), Tiago Almeida
(DEM), que institui o selo turístico denominado “Amigo do Turismo”.
O selo visa reconhecer as pessoas jurídicas ou os proprietários de propriedades rurais que desenvolvam o turismo urbano e rural e que contribuam e desenvolvam projetos de incentivo e fomentação do turismo
e ecoturismo em Cascavel. O projeto foi construído em conjunto com
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Cascavel, o Cascavel
Convention & Visitors Bureaux e a Adetur Oeste. Os requisitos para a
concessão do selo turístico “Amigo do Turismo” serão regulamentados
por meio de ato próprio do Poder Público Municipal.
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Nomeados

Mesmo com decreto municipal que proíbe nomeações, o prefeito
Leonaldo Paranhos segue mexendo nas peças da estrutura da
administração municipal. Misael Junior, que ocupava o cargo de diretor
administrativo da Acesc, assume como procurador-chefe do Procon de
Cascavel. Para seu lugar, foi nomeado Odejalma Cordeiro (ex-Cohapar).

Nomeados II

Recentemente, o prefeito
nomeou Aparecido de
Freitas como assessor de
Planejamento no Procon;
Jonatas Wengrat Fernandes
como assessor executivo na
Secretária de Esporte e Cultura;
e Algacir Portes e José Jame
Nobre Filho para os cargos de
assessor de Planejamento no
Departamento de Esportes
e auxiliar de gabinete na
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, respectivamente.

Recesso

A Câmara de Cascavel se
prepara para o recesso
legislativo, que começa
no dia 19 de julho e segue
até 1º de agosto. Durante
o recesso, as atividades
administrativas da Câmara,
os gabinetes e o protocolo de
proposições devem funcionar
normalmente, apenas as
sessões ordinárias ficam
suspensas.

Pedido de vista

Na sessão de ontem, o
vereador Pedro Sampaio (PSC)
pediu vista dos 11 projetos do
Poder Executivo que institui
a cobrança de contribuição
de melhoria por conta da
pavimentação asfáltica nos
bairros de Cascavel. De acordo
com Sampaio, o pedido foi
feito para a correção de
alguns detalhes.

Pauta vazia

Com o pedido de vista, restou
apenas uma moção na pauta,
que homenageia o Município de
Cascavel pelo quarto lugar no
ranking das melhores cidades
em planejamento e investimento
urbano. Sem discussão, foi
aprovada por todos.

Visita

A vereadora de Curitiba Carol
Dartora (PT) fez uma visita aos
parlamentares de Cascavel.
A passagem da parlamentar
foi rápida, mas não passou
despercebida e rendeu fotos
com os vereadores de Cascavel.

Contra deputados

Na sessão de ontem, Alécio
Espínola passou a presidência
para o vereador Rômulo
Quintino e usou a tribuna para
falar sobre o caso do catador de
recicláveis que faleceu em casa
e o IML se recusou a recolher
o corpo (veja mais na página
12). Alécio teceu duras críticas
aos deputados estaduais pela
falta de atenção dada ao IML de
Cascavel, que não tem estrutura
para atender a população.

Corrente pronta

Alécio disse ainda que ouviu
de um empresário local que a
praça de pedágio prevista para
a BR-467 segue nos planos do
governo federal e garantiu que,
se isso acontecer, vai retomar a
corrente no pescoço.

Enterro da Cettrans

A Cettrans será oficialmente sepultada nesta quarta-feira (7),
quando, em solenidade com o prefeito Leonaldo Paranhos e
a presidente da Transitar, Simoni Soares, será dada a “baixa”
do CNJP da companhia de trânsito de Cascavel. Na mesma
oportunidade, será inaugurada a nova sede da Transitar, na Rua
Erechim, 1.436, no Centro de Cascavel. O ato será às 10h.
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Unioeste: Odonto chama pacientes
para diagnóstico de doenças bucais
A Clínica de Estomatologia do
Curso de Odontologia da Unioeste
(Universidade Estadual do Oeste
do Paraná), câmpus de Cascavel, está com vagas aber tas
para atendimento de pacientes
do Município e da região.
A Estomatologia é a especialidade
que tem como finalidade prevenir,
diagnosticar e tratar as doenças que
se manifestam na cavidade bucal

e no complexo maxilomandibular.
É nessa especialidade que é realizado o diagnóstico e a prevenção do
câncer bucal, e de outras doenças
que não estão relacionadas diretamente com os dentes e gengiva,
como infecções, doenças imunológicas, patologias ósseas, patologia
das glândulas salivares, patologias
causadas pelo uso de próteses (Ex:
dentadura), entre outras.

Castramóvel faz castrações
no Bairro Cascavel Velho

SECOM

EM junho,
foram feitos
mais de 140
procedimentos
no Conjunto
Riviera

Durante o mês de julho, a Divisão de Vida Silvestre e Bem-Estar
Animal da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente estará com a Unidade do Castramóvel ao lado do
CCI do Cascavel Velho. Médicos-veterinários e auxiliares realizam
cirurgias em cães e gatos, que
foram agendados previamente
pelo Município.
O Castramóvel atenderá a
população do bairro nas terças,
quartas e quintas.
“No mês passado, foram mais
de 140 procedimentos no Conjunto

Riviera”, ressalta o gerente da Divisão de Vida Silvestre e Bem-Estar
Animal, Rodrigo Neca Ribeiro.
O veterinário lembra que as
cirurgias são gratuitas e destinadas aos animais de famílias
de baixa renda, cadastradas no
CadÚnico, ou ainda que estão sob
tutela de protetores de animais
que atuam ativamente na causa
do bem-estar dos pets.
O telefone para agendamento
é o (45) 3902-1490.
O CCI fica na Avenida Comil,
1.085, Bairro Cascavel Velho.

Se a pessoa possuir alguma alteração na cavidade bucal, como mancha, nódulo ou úlcera, que persiste
por mais de duas semanas, pode
agendar uma consulta na Clínica de
Estomatologia da Unioeste, através
do telefone (45) 3220-7212.
O atendimento ocorre todas as
semanas, nas quartas-feiras pela
manhã, e durante o mês de julho
nas terças-feiras, das 18h30 às 21h.

Confira onde vacinar
contra a gripe

As vacinas contra a gripe estão disponíveis no Centro FAG, na Unipar, na
Unioeste e no Senac. A vacinação foi
estendida para toda a população, no
entanto, para as crianças de 6 meses a
dois anos a aplicação continua sendo
feita nas UBSs e nas USFs de Cascavel,
pois os pequenos devem, para ficarem
totalmente protegidos, receber duas
doses, com intervalo de 30 dias.
Toda a população pode se vacinar
contra a gripe pelo SUS. A princípio, a
campanha segue até 9 de julho, mas
a orientação do Ministério da Saúde
é que todas as doses disponíveis
sejam aplicadas.
Importante observar que se deve
respeitar o intervalo de 14 dias entre as
vacinações da Influenza e da anticovid.

Onde se vacinar
contra a gripe?
Das 8h às 17h:
• Centro FAG - Av. das Torres, 500
Loteamento Fag
• Unipar - Rua Rui Barbosa, 611
Jardim Cristal
Das 9h às 17h
• Unioeste - Rua Universitária, 1475
Até as 21h:
• Senac - Rua Recife, 2.283 - Centro
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Cascavel vacina pessoas
com 38 anos nesta quarta
Com a chegada de nova
remessa de vacinas contra a
covid-19, Cascavel avança com a
aplicação da primeira dose para a
população com 38 anos completos ou mais. O grupo será vacinado nesta quar ta-feira (7) nas
42 unidades de saúde.
Para receber a vacina, é preciso
apresentar um documento de identificação com foto, CPF e o comprovante de residência com endereço
de Cascavel.

Também continua a imunização dos caminhoneiros até sexta-feira (9) no Centro de Eventos, das 8h às 17h.
A vacinação ocorre em todas as
UBSs e as USFs durante o dia, e,
das 18h às 22h, nas unidades do
Aclimação, do Cancelli, da Neva/
Vila Tolentino e do São Cristóvão.

Também segue a vacinação de
gestantes, puérperas e lactantes
com filhos de até 6 meses de
idade nas UBS/USF, das 8h às
16h, de segunda a sexta-feira.
Cascavel atingiu ontem
189.912 vacinas aplicadas,
sendo 146.829 primeiras doses
e 43.083 segundas doses.

Endemias vistoria locais com infestação do Aedes aegypti
A Vigilância em Saúde Ambiental dá
continuidade, nesta quarta-feira (7), às
ações de vistoria para identificar focos
da dengue e irá verificar 2.770 imóveis na
região do Jardim Veneza. A região apresentou, no último LIRAa (Levantamento
de Índice Rápido de Amostral), 2% de
infestação do mosquito Aedes aegypti.

Na média, a infestação em Cascavel ficou
em 1%, considerado médio risco.
A vistoria será iniciada pelo Jardim
Veneza e os agentes irão reforçar as orientações aos moradores e eliminar focos do
mosquito. De acordo com Clair Wagner,
gerente da Vigilância em Saúde Ambiental, é importante que a população receba

os agentes. “A Secretaria de Saúde pede
colaboração na recepção dos agentes de
endemias para a realização da vistoria e
solicita aos moradores que são do grupo
de risco ou que estejam com sintomas ou
positivos para covid-19 que informem o
agente, no momento da abordagem para
inspeção do imóvel”, diz Clair.
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Copel alerta para golpe
da cobrança indevida

De tempos em tempos, surgem
notícias de golpes sendo aplicados nos consumidores em nome
da Copel. No caso mais recente,
registrado na última semana, os
golpistas fizeram contato com um
consumidor e alegaram a existência de uma multa em aberto, decorrente de faturas pagas em atraso.
Desconfiado, o empresário procurou o atendimento da concessionária de energia e constatou que
a informação era falsa.
A Copel lembra que sua comunicação com o cliente se dá, em primeira instância, através da fatura
de energia. Nela são apontados
consumo mensal, encargos, tributos e eventuais serviços que possam ter sido realizados na unidade
consumidora, como corte e religa.
“Se alguém oferecer serviços em
nome da Copel e quiser cobrar por
eles no ato da realização, o consumidor não deve pagar e pode entrar
em contato com o 0800 510-0116
para esclarecer dúvidas, explica o
gerente de Serviços da Região Centro-Sul, Gilberto Conti.
O aplicativo para celular da

Copel também oferece acesso
à consulta sobre a existência de
débitos, o histórico de consumo
e a solicitação de serviços, entre
outros. E tudo sem custo para
o cliente. Da mesma forma, na
agência virtual o consumidor pode
verificar sua situação na Copel e
solicitar serviços de forma gratuita
(https://www.copel.com/hpcweb/).
Em caso de dúvidas em relação a qualquer eventual cobrança,
a Copel orienta o consumidor a
procurar esclarecimento por atendimento telefônico (0800 51 00
116), no WhatsApp Copel (41)
3013-8973 ou presencialmente.

Devido a reformas, Procon não
terá atendimento nesta quarta-feira

DIVULGAÇÃO

O Procon Cascavel não terá atendimento presencial nesta quarta-feira (7)
devido às obras de adaptação e reforma do espaço. O fechamento se faz
necessário por conta dos riscos com queda de materiais, já que o telhado
passa por adaptações.
O consumidor, no entanto, não ficará sem atendimento e poderá utilizar as
plataformas virtuais para fazer suas reclamações.
“O consumidor não fica sem resolver seu problema, pode entrar no site e
dar o encaminhamento. O fornecedor tem até dez dias para resolver o problema”, diz Misael Junior, coordenador do Procon.
A reclamação poder ser formalizada no portal www.consumidor.gov.br.
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Casa Fácil entrega alvarás

A Prefeitura de Cascavel, o Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), a
Cohavel e a Aeac (Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Cascavel) farão um ato conjunto nesta
quinta-feira (8) para a entrega de
alvarás de construção a beneficiários do Programa Casa Fácil.
Nesta etapa, seis famílias serão
contempladas.
A iniciativa faz parte de um rol de
ações engenharia pública e garante

acompanhamento técnico para o
acesso à moradia digna, segura,
econômica e com toda a documentação legal, compreendendo
alvará, projetos, ARTs (Anotações
de Responsabilidade Técnica), orçamento e Certificado de Conclusão.
A execução da obra conta também
com orientação de um profissional,
garantindo melhor qualidade e economia à construção.
Em mais de 30 anos, o Programa
Casa Fácil já atendeu mais de 180 mil

famílias com a construção de mais de
10 milhões de metros quadrados.
São contempladas construções isoladas, destinadas exclusivamente
para residência do interessado, com
área máxima de 70 m2 ou obras de
reforma ou ampliação de unidade
habitacional caracterizada como
moradia popular que, somada à área
já existente, não ultrapasse 70 m2.
O evento será na sede da Aeac,
na Rua Presidente Bernardes,
1.910, a partir das 18h30.

Acic tem mais 13 empresas certificadas
como modelo de ambiente de trabalho

Treze empresas filiadas à Acic
(Associação Comercial e Industrial
de Cascavel) e que atuam nos mais
diferentes setores acabam de ser
cer tificadas pelo Great Place To
Work, uma das mais reconhecidas
consultorias de ambiente organizacional do mundo. O anúncio das
empresas certificadas neste terceiro
ano da parceria aconteceu nessa
terça-feira (6), em evento on-line
com a participação de diretores do
GPTW, da associação comercial e
das empresas reconhecidas.
O presidente da Acic, Genesio
Pegoraro, destacou que a entidade
é parceira de toda ação ou projeto
que leve avanços e novos conhecimentos às empresas. “Com um
ambiente sadio de trabalho ganham
a empresa, os funcionários e o consumidor final”, destacou Genesio.
O diretor do GPTW no Paraná e
embaixador do Great Place To Work
no Brasil, Hilgo Gonçalves, lembrou
que por 11 anos morou em Cascavel
e que aprendeu a reconhecer na Acic
uma grande parceira das empresas
e do desenvolvimento local.
A finalidade do GPTW, segundo
Hilgo, é a construção de uma sociedade melhor transformando cada
organização em um Great Place To
Work. A metodologia desenvolvida a

partir da década de 1980, nos Estados Unidos, hoje está presente em
109 países e impacta 12 milhões
de pessoas. “Escutar os colaboradores e colocá-los no centro dos
debates é fundamental. A inovação
vem com as pessoas. Se melhorarmos o ambiente de trabalho,
criamos uma onda positiva que
traz ótimos resultados, até três
vezes melhores que o alcançado
por outras companhias do mesmo
segmento”, afirmou o embaixador.

apontou a diretora executiva do
GPTW, Claudia Malschitzky, que
permite uma leitura do ambiente
de trabalho em Cascavel. O índice
de confiança apontado pelos colaboradores chegou a 83, o melhor dos
três anos da parceria.
Os cinco pontos pesquisados
são credibilidade, respeito, orgulho,
camaradagem e práticas culturais
- inspirar, falar, escutar, agradecer,
desenvolver, cuidar, contratar e receber, celebrar e compartilhar

PROPÓSITO
Wellington Virgovino, colaborador
do GPTW Paraná, destacou que o
propósito da parceria do Great Place
to Work com a Acic é incentivar
empresas associadas a melhorar
o ambiente organizacional, tonificando engajamento nos objetivos da
empresa e no cotidiano do trabalho.
Com um ambiente melhor, há retenção de talentos, atração de novos
colaboradores, melhor atendimento
e aumento de faturamento. Wellington lembrou que, para par ticipar, basta ser associado da Acic
e aplicar a pesquisa.
Nas 12 empresas cer tificadas
na edição referente a 2020, foram
impactadas diretamente 5.308 pessoas. Esse dado é tão significativo,

CATEGORIAS
As empresas cer tificadas integram categorias segundo o número
de funcionários. Na de 5 a 29, as
certificadas são: Enova, Vida Pets
Hospital Veterinário e Sovis; de 30
a 99 colaboradores: Brunetto Contadores Associados, Construtora
Saraiva de Rezende, Cresol, Funcional Consultoria, Safeeds Nutrição
Animal; 100 a 999: Cotriguaçu Cooperativa Central, Datacoper, Sicoob
Credicapital e Totvs; e acima de mil
colaboradores, Festval.
Com o fim do anúncio, Hilgo fez
o lançamento da quar ta edição
da parceria Acic e GPTW e que
trará novidades. As inscrições
começaram em 1º de janeiro e
vão até 10 de dezembro.
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Empresa afirma que tecnologia comprada
por Cascavel não é o Botão do Pânico
Cascavel é uma das grandes
cidades do Paraná onde o programa Botão do Pânico, iniciativa do
governo do Estado lançada ainda
em 2017 para ajudar mulheres
em situação de risco, não funciona. Isso porque o contrato celebrado não é a tecnologia Botão do
Pânico, que é devidamente licenciada e registrada.
Segundo o INTP (Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva),
embora alertado, o Município adquiriu uma tecnologia que não é a
original pois foi o INTP quem criou,
em 2013, a Tecnologia Botão do
Pânico para fiscalizar as medidas
protetivas deferidas em favor de
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, solução está
que ganhou o Prêmio Innovare em
2013, quando o INTP financiou
todo o desenvolvimento da tecnologia, sem o repasse de qualquer
verba pública, referente ao projeto
experimental realizado no Espírito
Santo, em parceria com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e
a Prefeitura Municipal de Vitória,
classificada à época como sendo
a capital com o maior índice de
feminicídio no País. Vale dizer que
o serviço contratado por Cascavel
nem mesmo pode ser chamado de
Botão do Pânico, já que se trata de
uma marca registrada pelo INTP.
A tecnologia desenvolvida para
criar o botão do pânico per tence
ao INTP, que obteve o registro
definitivo da marca e do software em 2014. Em razão da grande notoriedade dada à época, foi
essa mesma tecnologia apresentada para o governo estadual em
2017 e que deu origem ao programa, e em seguida levado às

maiores cidades do Paraná.
Custeado pelo governo estadual, que repassou o recurso para
que os municípios contratassem
o serviço e a tecnologia, em Cascavel, a abertura de licitação resultou
em uma vencedora que não detém a
tecnologia e que, por isso, forneceu

tecnologia diversa do Botão do Pânico original. Resultado: após meses
de insistência, no início deste ano o
Município desistiu de instalar o Botão do Pânico em Cascavel alegando problemas técnicos. E a rede de
proteção oferecida pelo sistema
não foi implantada.
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Na Justiça

O INTP já foi à Justiça
contra a empresa que forneceu os equipamentos para
Cascavel devido à propriedade
intelectual da tecnologia.
O Ministério Público, que
acompanhava a instalação
do programa, informou desconhecer a aquisição dessa
tecnologia que não eram o
Botão do Pânico original e que
concordou com a suspensão
do programa já que ele não
funcionava e poderia deixar
as vítimas em situação ainda
mais vulnerável.

JUIZ
Ter acesso às provas
do acionamento

DELEGADO
Ter acesso
às provas do
acionamento
PROMOTOR
Ter acesso às provas
do acionamento

O que é

O DSP (Dispositivo de Segurança Preventiva) ou Botão do Pânico
é um microtransmissor com chip de telefonia e GPS integrado, que
capta e transmite o áudio ambiente no momento do acionamento,
tendo todo seu conteúdo gravado e armazenado através do programa Skybox no servidor em nuvem.
Ao ser acionado, conecta-se a Smartphones - denominados Patrulhas - que ficam em poder da Guarda Municipal em suas viaturas e
que vão até o local, enquanto a gravação continua.
O sistema conta com uma Central de Videomonitoramento, que
fica com a Guarda Municipal e onde aparece a posição das vítimas
quando acionam o mecanismo.

GM ARMADA 24H
l Atendimento prioritário aos
acionamentos das vítimas
l Acompanhar os
acompanhamentos das
vítimas via Central.
CENTRO DE
REFERÊNCIA
Equipe psicossocial
l Entregar DSP (Botão
do Pânico)
l Acompanhamento
das mulheres

O quadro demonstra como toda a rede de proteção à mulher é envolvida em um intricado método
de fiscalização disponibilizado pela solução de tecnologia Plataforma Botão do Pânico, permitindo-lhes
acessos diferenciados, de acordo com cada perfil e necessidade, inclusive proporcionando aos agentes da
Justiça acesso a todos os dados gerados durante os acionamentos realizados por parte das vítimas, com
áudios, fotografias e relatos dos guardas municipais, possibilitando que possam servir para uma robusta
instrução probatória contra o agressor.
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“Sobre Todas as Mulheres” traz as
particularidades da beleza feminina

FOTOS: SECOM

A Exposição “Sobre Todas as Mulheres” tem como objetivo mostrar a beleza
única que cada mulher possui por meio
das pinturas e da visão da artista plástica
Patrícia Skura. Seus trabalhos preenchem
a Sala Verde da Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos, em Cascavel,
durante todo o mês de julho.
“Na exposição, eu aproveito para
evidenciar bem a beleza do contraste
das particularidades da mulher albina
e da mulher negra. Que penso que,
em nosso mundo, essas sofrem ainda
mais preconceito. Primeiro por ser
mulher e depois pela cor extrema de
sua pele”, explica a artista plástica
Patrícia Skura sobre suas obras.
Patrícia conta que a ideia do trabalho surgiu em 2020, após ser convidada a participar de duas exposições
em homenagem ao mês das mulheres
no Estado de São Paulo. Desde então,
vem trabalhando ao máximo para que
todas as mulheres que forem à exposição se sintam de representadas de
alguma forma através desses quadros.
SERVIÇO:
O QUE: Exposição Sobre Todas as Mulheres
ONDE: Sala Verde
Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos
Rua Paraná, 2.786 - Centro, Cascavel - PR
QUANDO: 1º a 30 de julho de 2021
HORÁRIO: Segunda a sexta-feira, das 10h às 17h
QUANTO: Gratuito
QUEM: Artista plástica Patrícia Skura

Leitura Solidária chega ao Centro da Juventude do Interlagos

O Centro da Juventude de Cascavel, no Bairro Interlagos, zona norte da
cidade, recebeu do Rotary Club Cascavel Maria Luiza a segunda geladeira do
projeto Leitura Solidária.
O eletrodoméstico antigo ganha
cara nova e se transforma em uma
biblioteca.
Dentro dela, os moradores podem
escolher e levar para casa obras literárias de todos os gêneros.
A associação, em parceria com
o Município, quer estimular entre
os jovens da comunidade o hábito
com o acesso a livros atrativos de
maneira gratuita. O compromisso é
entregar o título de volta após encerrar a leitura.

PROJETO idealizado pelo Rotary Club Maria Luiza tem a parceria das Secretarias de Cultura e Esportes e
da Assistência Social
A primeira geladeira foi instalada no
complexo esportivo Ciro Nardi e tem
atraído muitos leitores.

Você também pode colaborar com
o projeto. Para doar livros, entre em
contato com (45) 9 9956-1616.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Informações de fontes confiáveis e entendimento com amizades,
equipe, filhos ou par darão mais segurança nas escolhas e novos
projetos. Desfaça confusões e esclareça dúvidas com amigos
experientes sobre investimentos e modelos de negócio. Dinheiro
extra ou presente inesperado animará o clima.

Touro 21/04 a 20/05

Abasteça a casa, planeje compras e programe pagamentos.
Assuntos financeiros estarão em destaque, hoje. Talvez precise
regularizar documentos ou esclarecer um contrato. Família e tarefas domésticas cobrarão dose maior de paciência nesta fase de
desafios e de mudanças no projeto de vida.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Crime
financeiro
de remessa ilegal
de dinheiro
ao exterior
Imunização contra
doenças
A vitamina
chamada
retinol

Câncer 21/06 a 21/07

Sonhos com uma viagem, curso no exterior ou grupo de estudos
causará distrações. O dia será mais produtivo em atividades criativas e na administração de um investimento. Assuntos financeiros
serão tema de discussão com amizades e no trabalho.

Leão 22/07 a 22/08

Escolhas e decisões seguirão critérios exigentes. Bom momento para
dar uma virada de vida e abrir novos caminhos para o futuro. Finalize
um longo ciclo, com planejamento de mudanças e respeito à sensibilidade. Viagem e sintonia com a natureza restaurarão suas forças.

Virgem 23/08 a 22/09

Pense no seu legado e determine metas futuras. O dia trará projeção profissional e conexões com amizades de longe. Manter
sua saúde e a dos outros protegida será prioridade, mesmo que
precise se expor um pouco mais nas atividades de trabalho.

Libra 23/09 a 22/10

Ótimo momento para investir no desenvolvimento pessoal, adquirir
conhecimentos e estabelecer trocas de qualidade. Novas amizades motivarão estudos, viagens e mudanças. Avalie propostas e
convites com carinho e amplie seu universo.

Escorpião 23/10 a 21/11

Sentimentos profundos orientarão decisões sobre o futuro e projetos pessoais. Troque confidências com a família, exponha planos e compartilhe
sonhos. Surpresa gostosa no amor e perspectivas positivas de uma ação
na justiça ou de uma viagem encherão o coração de esperanças.

O único
pontífice
polonês
da História

Estado
rico em
cassiterita
(sigla)

Puxar, em
inglês
Ácido ribonucleico

Arpão, asfixiante ou
chapa de chão
Sílaba de "açúcar"

Alexandre
Pires,
cantor
mineiro

Gêmeos 21/05 a 20/06

Visualize os sonhos e o que deseja para o futuro. Com Lua em seu
signo, o dia trará autoestima e cuidados com a imagem. Aproveite
para testar dicas de beleza e descobrir tendências nas redes.
Conversa com uma amizade próxima motivará estudos.

© Revistas COQUETEL

"Para Deus, Espaço O senhor,
nada (?) educativo para os
escravos
impossípara
vel" (dito) bebês (Hist. BR)

Tolice;
bobagem
Elemento
comburente do ar
(símbolo)

Vinculado
a alguém
pelo matrimônio
Letra que
identifica
o sotaque
inglês

Item essencial no
conjunto
da bateria
Cantil
rústico
feito de
pele (pl.)
Deslizamento (sobre
o solo)
(bras.)

Homem
belo (fig.)
Espaços
urbanos

Provedor
da Internet
Estado
natal de
Fagner
(sigla)

Atômico, em inglês
Projeto (?) Skylab,
musical músico
francês carioca

Regime
Adicional
de Serviço (sigla)

Aurélio
Miguel,
ex-judoca
paulista

Cidade
histórica
do Líbano
"Coração
(?)",
música de
Caetano
Título
nobre de
Churchill
Disposto
Figura
central
dos Jogos
Olímpicos

Amor, em
inglês
Artefatos
de pesca

Instituto
Félix
Pacheco
(sigla)
Cortar a
dentadas
(?) Catra,
funkeiro

Ver, em
inglês
Imaginar;
fantasiar

Sagitário 22/11 a 22/12
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Peixes 20/02 a 20/03

Movimente o trabalho com novos conceitos e soluções geniais.
Originalidade, brilho e criatividade marcarão sua presença nas
interações de hoje. Projetos da casa e da vida familiar terão andamento positivo. Aumente a sintonia com a força interior, jogue a
autoestima para cima e vença os desafios com atitude.
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I
I

Aquário 21/01 a 19/02
Diferenças trarão aprendizado. Não queira impor padrões. Também não se sinta na obrigação de agradar aos outros e fazer
concessões que causam desconforto. Antigos padrões de relação
já não funcionam mais. Encontre novas maneiras de estar junto e
comece uma fase gostosa no amor.

Solução
A C I N
R O
N E I R
C O N
H
A
R E S
A T
E R R A
R O
M
A G A B
E V O
I R
R
F I M
P O R T

Conte com mais organização e inclua uma atividade gostosa na rotina.
O dia será bastante produtivo no trabalho e nas decisões de plano
de saúde ou tratamento médico. Surgirão soluções para estabilizar
o orçamento e compensar as perdas financeiras dos últimos tempos.
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Capricórnio 22/12 a 20/01

BANCO

3/era — see. 4/love — pull — tiro. 6/atomic.

Entendimento com o par e novos planos na vida a dois anunciam farol verde para mudanças na rotina. Bom momento para
reinventar a vida e inovar o trabalho. Acertos financeiros com a
família aliviarão pressões. Viagens e estudos entrarão no radar.

11

12

POLÍCIA

CASCAVEL, 7 DE JULHO DE 2021

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02
28
01
01
27

O CORPO da vítima ficou na residência por mais de seis horas
corpo tem que passar por exames no
IML ou pelo SVO [Serviço de Verificação
de Óbito] do HUOP”, explica.
Já a assessoria do HUOP informou
que “óbitos por causa externa são
competência do IML, óbitos por causas
naturais em decorrência da evolução
de doenças são competência do SVO,
caso seja acionado pela família”.
Por se tratar de causa externa
(acidente de trânsito), a Delegacia de
Homicídios e a Polícia Militar foram
acionadas para providências. A equipe
do Samu deixou a cena às 7h20, deixando o local sob cuidados de uma
guarnição da PM.
A PM informou que quem faz o
acionamento do IML é a Delegacia de
Homicídios, da Polícia Civil.
Consternado com a situação e sem
saber a quem recorrer, o filho da vítima
foi até a Delegacia da Polícia Civil e
registrou um Boletim de Ocorrência e
só então o corpo foi recolhido e encaminhado ao IML, onde passou por exames,

seis horas depois do falecimento.
TRATAMENTO CONSERVADOR
Pela manhã, o HUOP divulgou nota
explicando a razão da alta médica
um dia antes do óbito: “No hospital,
a equipe da neurocirurgia constatou
hemorragia intracraniana frontal,
porém, sem indicação de cirurgia e sim
tratamento conservador. Após a observação, foi constatado que o paciente
se manteve estável clinicamente e
neurologicamente. A nova tomografia
realizada no dia 05/07 demonstrou
reabsorção da hemorragia intracraniana, confirmando a evolução através do tratamento conservador. Sendo
assim, o paciente recebeu alta para
recuperação domiciliar e estava com
retorno agendado no ambulatório de
neurocirurgia”, e conclui dizendo que
os familiares foram orientados sobre
o tratamento e que equipe do Pronto-Socorro estaria disponível para atendimento caso houvesse complicação.

Homem é preso após ameaçar ex com faca

Um homem de 51 anos foi detido após
ameaçar a ex-esposa com uma faca em uma
residência no Conjunto Riviera, região norte
de Cascavel, na tarde dessa terça-feira (6).
A equipe da Polícia Militar da UPS
(Unidade Paraná Seguro) Norte atendeu
à ocorrência. No local, a vítima contou ter
sido ameaçada e sofrido violência psicológica do ex-marido.
Segundo ela, o homem tentou lhe
atingir com tijolo e com galho de árvores
e a ameaçou de morte com uma faca.
A equipe da PM deteve o homem e o
encaminhou à 15ª SDP (Subdivisão Policial).

ASSESSORIA PM

A família de Luís Pereira de Abreu,
de 58 anos, viveu dias de muita dor,
tristeza e revolta. O drama começou
na última quinta-feira (1º), quando
ele foi atropelado e levado à UPA pelo
Siate, mas liberado pouco depois. No
dia seguinte, passou mal e o Samu o
levou para a UPA, que o transferiu para
o HUOP (Hospital Universitário do Oeste
do Paraná), onde ficou até segunda-feira.
Menos de 24 horas depois da alta, ele
morreu, em casa. Mesmo assim, o
drama ainda estava longe do fim.
Luís começou a passar mal às 6h
de ontem, quando a família chamou
novamente o Samu, mas ele não resistiu e faleceu. A família não sabia ainda
que teria de travar uma briga para que
o corpo fosse recolhido e pudesse
velá-lo e sepultá-lo.
O filho Mauri conta que “o Samu
prestou atendimento, mas não deu
atestado de óbito nem outro papel que
daria aval para a Acesc retirar o corpo
e que o IML também disse que não
poderia retirar o corpo”. Resultado: o
corpo de Luís ficou seis horas na casa
e só foi recolhido depois de a Polícia
Civil ser acionada.
Devido ao recente acidente, a direção do Consamu informou que, “nesses casos, a avaliação do médico
legal para a identificação da causa da
mor te é feita pelo médico perito do
IML”. Como ele já estava em casa, a
Acesc e o IML não assumiam ser responsáveis pelo recolhimento do corpo.
Segundo o superintendente da
Acesc, José Roberto Guilherme, quando
o Samu atesta a morte, o médico autoriza a Acesc a retirar o corpo. “Nesse
caso, a Acesc não teve autorização, pois
o paciente sofreu um trauma, recebeu
alta e faleceu em casa, portanto, o

SIDNEY TRINDADE/RPC

Empurra: Família espera
6 horas retirada de corpo

A PM
recolheu a
faca utilizada
pelo acusado
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Stock chega à pista
mais veloz do ano
Sempre um dos principais momentos do campeonato, as corridas da
Stock Car Pro Series em Cascavel
são aguardadas pelos pilotos como
um dos maiores desafios do ano.
Em um traçado de 3.058 metros que
tem entre suas características uma
sequência de retas e curvas de alta e
média velocidade, onde está inserida
a famosa Curva do Bacião, a pista
paranaense ocupa um lugar especial
no panteão de desafios de pilotos e
equipes: vencer ou fazer a pole em
Cascavel tem sabor especial.
Neste domingo (11), a principal
categoria do automobilismo sul-americano disputa a quinta etapa da
temporada na pista paranaense,
com transmissão ao vivo pela Band
e pela SporTV a partir das 11h40 e
das 12h, respectivamente.
O traçado tem como sua principal
atração o Bacião, uma curva bastante
longa, com 430 metros de extensão,
apimentada por um trecho em descida
e piso inclinado. “É lá também onde
os Stock Cars atingem altos níveis de
força G lateral por mais tempo, exigindo um prolongado esforço físico do
piloto”, destaca o engenheiro Eduardo
Bassani, da equipe Full Time.
MAIS ACELERAÇÃO
Segundo o experiente engenheiro,
Cascavel se destaca por permitir que
os carros andem mais tempo em
velocidades elevadas durante cada
volta. “Acontecem em Cascavel as
maiores médias horárias - o que
indica que é nesse traçado onde a
Stock acelera forte por mais tempo
durante uma corrida”, frisa Bassani.
No ano passado, por exemplo, as
maiores médias horárias de vencedores
foram 163,6km/h em Cascavel (Bruno
Baptista), 156,3km/h em Curitiba
(Gabriel Casagrande), 153,9km/h em
Goiânia (Ricardo Zonta) e 151,6km/h

DUDA BAIRROS/STOCK CAR

em Interlagos (Zonta).

GRANDE FAÇANHA
Se cravar a pole é sempre feito
especial, já que piloto e carro estão
preparados para andar no nível máximo
durante o classificatório, a pole de
Max Wilson em Cascavel/2017 está
entre as maiores façanhas da Stock
Car recente. Na ocasião, o campeão
de 2010 registrou a média de 180,95,
na pole position mais rápida da história naquela pista.
O feito é raro entre os pilotos
atuais. Tanto que, entre os 32 participantes em 2021, ninguém conseguiu
fazer a pole em Cascavel mais de uma
vez na carreira. O mais recente, em
2020, foi Bruno Baptista - um jovem
talento que conta com esse registro
para atestar seu valor ao volante.
QUINTA ETAPA
Após quatro etapas, a Stock Car
chega a Cascavel sob a liderança de
Daniel Serra, que soma 131 pontos.
A seguir estão Gabriel Casagrande
(116), Ricardo Zonta (113), Cesar
Ramos (112), Diego Nunes (106),
Rubens Barrichello (7), Denis Navarro
(96), Átila Abreu (89), Guilherme Salas
(87), Bruno Baptista (86), Thiago
Camilo (83), Allam Khodair (74),
Ricardo Maurício (72), Rafael Suzuki

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
SEXTA-FEIRA (9)
15h55 - 16h05 - Shakedown
SÁBADO (10)
9h - 10h10 - Treino livre 1
12h05 - 13h15 - Treino livre 2
15h10 - 15h55 - Classificação
DOMINGO (11)
11h - 11h10 - Warm up
12h10 - Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)
12h48 - Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

STOCK Car em Cascavel 2020
(62) e Cacá Bueno (56).
Além das transmissões pelas TVs
aberta e fechada, as provas e classificatório podem também ser acompanhadas pelo YouTube da categoria.

Turismo Nacional

O Autódromo Zilmar Beux recebe neste
fim de semana a segunda etapa da
temporada 2021 do Turismo Nacional. Todas as corridas no sábado e no
domingo serão transmitidas ao vivo
no YouTube da Turismo Nacional, com
narração de Osires Junior e comentários
de Deivicris de Cristo.

PROGRAMAÇÃO TURISMO
NACIONAL EM CASCAVEL
SEXTA-FEIRA (9)
9h - 9h30 - Treino 1 Classe A-B
9h40 - 10h10 - Treino 1 Classe Super
10h30 - 11h - Treino 2 Classe A-B
11h10 - 11h40 - Treino 2 Classe Super
12h - 12h30 - Treino 3 Classe A-B
12h40 - 13h10 - Treino 3 Classe Super
13h30 - 14h - Treino 4 Classe A-B
14h10 - 14h40 - Treino 4 Classe Super
16h50 - 17h05 - Treino Classificatório Classe A-B
17h15 - 17h30 - Treino Classificatório Classe Super
SÁBADO (10)
16h25 - Corrida 1 - Classe A-B
17h05 - Corrida 1 - Classe Super
DOMINGO (11)
9h - Corrida 2 - Classe A-B
9h45 - Corrida 2 - Classe Super
14h - Corrida 3 - Classe A-B
14h45 - Corrida 3 - Classe Super
15h35 - Corrida 4 - Classe A-B
16h20 - Corrida 4 - Classe Super
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Londrina na final do Paranaense
O Londrina é o primeiro finalista
do Campeonato Paranaense 2021.
A vaga foi conquistada nessa terça-feira (6), em Ponta Grossa, com o
empate por 1 a 1 com o Operário,
na partida de volta da semifinal. No
jogo de ida, em Londrina, em 9 de
junho, o Tubarão venceu por 1 a 0
e só precisava de um empate na
partida de volta. O Londrina busca
seu quinto título do Paranaense já foi campeão em 1962, 1981,
1992 e 2014.
Na final, o Tubarão vai enfrentar o vencedor dos duelos entre
FC Cascavel e Athletico. Os dois

jogos entre os dois times ainda não
foram marcados, por falta de data
no calendário.
O Operário jogou no sufoco desde
o início e desperdiçou várias chances de gol. O Londrina pouco atacou. O placar só foi aberto aos 17
do segundo tempo, em cobrança de
escanteio de Danilo finalizada de
cabeça por Salatiel. O time de Ponta
Grossa chegou ao empate aos 41,
após boa jogada de Rafael Oller e
finalização de Felipe Garcia. Ainda
deu tempo para um susto: o Operário acertou a trave aos 46, em chute
de Fábio Alemão.

Serpente avança na LNF

A vitória sobre o Marreco segunda-feira,
por 3 a 1, garantiu o Cascavel Futsal na vice-liderança do Grupo B da Liga Futsal. O time
chegou aos 19 pontos em nove jogos disputados e ficou na segunda posição do grupo,
atrás apenas do Carlos Barbosa.
Com um rendimento superior a 70%,
a equipe tem a melhor campanha entre os
sete representantes paranaenses na competição e, de quebra, está muito perto
de garantir as vantagens que uma boa
campanha pode assegurar nos próximos

ASSESSORIA

CASCAVEL venceu o Marreco em casa
confrontos. Amanhã, o time volta à quadra para enfrentar o Joinville, que está na
quarta posição com 15 pontos.

Brasileirão tem clássicos nesta quarta

A décima rodada do Brasileiro segue
hoje com oito jogos, vários “clássicos”
que podem determinar o início de uma
série positiva para algumas equipes.
A zona de rebaixamento tem São Paulo
e Grêmio, que atuam fora de seus domínios.
O Grêmio enfrenta o Palmeiras, que vem de
três vitórias e está no G4. Missão dura para
TERÇA
Santos x Athletico
18h
18h
18h
19h
19h
19h15
21h30
21h30
21h

QUARTA
Fortaleza x América-MG
Bahia x Juventude
Bragantino x Cuiabá
Palmeiras x Grêmio
Atlético-Mg x Flamengo
Atlético-GO x Sport
Fluminense x Ceará
Internacional x São Paulo
QUINTA
Chapecoense x Corinthians

o time que vem de mais uma troca de técnico. Já o São Paulo ainda não sabe o que é
vencer neste campeonato e vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional, que também
precisa da vitória para se afastar da zona de
rebaixamento. Em processo de recuperação,
o Atlético Mineiro recebe o Flamengo. O time
carioca tem dois jogos a menos e está no meio
da tabela de pontuação.

RESULTADOS DE ONTEM
BRASILEIRÃO
Santos ?x? Athletico
SÉRIE
Ponte Preta ?x?
Cruzeiro ?x?
CRB ?x?

B
Avaí
Coritiba
Botafogo

COPA AMÉRICA
*Argentina ?x? Colômbia*
*Na final com o Brasil

RICARDO CHICARELLI/LONDRINA

COM vantagem do jogo de ida, Londrina avança
com empate

FCC lidera Série D

Com dez gols em cinco jogos, com seis
sofridos, o FC Cascavel carrega a liderança da Série D do Brasileirão com confiança. O número coloca o ataque do time
entre os dez melhores do campeonato,
perdendo para Paragominas, Caucaia e
Boa, com 11 gols, e o melhor ataque da
Ferroviária, com 12 gols. Com o mesmo
número de gols estão Uberlândia, ABC,
Guarany de Sobral e Castanhal.
Léo Itaperuna foi o responsável por 50%
dos gols marcados e ocupa a terceira
colocação na tabela de artilheiros da
Série D, atrás de Michel, do Caxias, com
seis gols, e Zé Eduardo, do Brasiliense.
O time segue treinando visando à partida do próximo fim de semana contra o
Juventus pela Série D.
COMO ESTÁ O GRUPO 8
CLASSIFICAÇÃO
1º FC Cascavel
2º Joinville
3º Caxias
4º Esportivo
5º Juventus
6º Marcílio Dias
7º Aimoré
8º Rio Branco

P
11
9
8
6
5
5
4
3

J
5
5
5
5
5
5
5
5

V
3
2
2
1
1
1
1
0

E
2
3
2
3
2
2
1
3

D
0
0
1
1
2
2
3
2

GP
10
6
9
5
4
4
7
1

GC
6
4
5
5
4
8
8
6

SG
4
2
4
0
0
-4
-1
-5

RESULTADOS 5ª RODADA
FCCascavel 3x1 Esportivo
Caxias 2x1 Aimoré
Juventus 2x0 Marcílio Dias
Rio Branco 0x0 Joinville
6ª RODADA - 10 E 11/07
FC Cascavel x Juventus
Marcílio Dias x Esportivo
Joinville x Caxias
Aimoré x Rio Branco

%
73,3
60
53,3
40
33,3
33,3
26,7
20
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Público na cerimônia de abertura da
Olimpíada de Tóquio será reduzido
Os organizadores dos Jogos
Olímpicos de Tóquio vão restringir o
número de pessoas presentes na cerimônia de abertura devido à pandemia
do coronavírus. Segundo a imprensa
japonesa, apenas um número limitado
de VIPs - que inclui patrocinadores,
diplomatas e convidados especiais terá a oportunidade de acompanhar o
início da Olimpíada no dia 23 de julho.
A estimativa inicial era que o Estádio
Nacional acomodasse 10 mil pessoas,
mas, segundo o jornal Asahi Shimbun,
o público será reduzido bruscamente.
As competições que acontecem
depois das 21h ou em grandes locais
também serão afetadas. Estas não
terão espectadores para que não haja
aglomerações na capital depois do fim
dos eventos. Além de ter determinado
um limite de 10 mil pessoas por local,
residentes no Japão, o Comitê Organizador baniu estrangeiros de prestigiarem as competições. Porém, há
uma boa probabilidade de esse limite
ser diminuído por causa das medidas
de emergências parciais vigentes em
Tóquio. Os casos de covid-19 continuam subindo na capital e não há previsão de flexibilização das restrições.
Já foi feito um pedido para que as pessoas não acompanhem nas ruas as
provas de maratona e marcha atlética.
No país, apenas 13,8% da população está totalmente vacinada contra a covid-19. Por isso, especialistas
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médicos e os próprios japoneses se
opuseram à realização da Olimpíada,
tendo em vista que o evento causa a
chegada de uma enorme quantidade
de atletas, técnicos, funcionários e
jornalistas. Apesar disso, os organizadores e Comitê Olímpico Internacional
decidiram seguir em frente.
Nesta quinta (8), o primeiro-ministro Yoshihide Suga deve estender
o estado de emergência parcial para
além de 11 de julho. No mesmo dia,
o presidente do COI, Thomas Bach,
encontrará o governo japonês e oficiais
olímpicos para discutir a questão do
limite de público.
“Nós devemos ficar em aler ta

VAGAS CONFIRMADAS PARA O TIME BRASIL NOS JOGOS OLÍMPICOS TÓQUIO 2020:
Atletismo (53 atletas)
Badminton (2 atletas)
Boxe (7 atletas)
Canoagem slalom (2 atletas)
Canoagem velocidade (3 atletas)
Ciclismo BMX (2 atletas)
Ciclismo MTB (3 atletas)
Esgrima (2 atletas)
Futebol (44 atletas)
Ginástica Rítmica (5 atletas)
Ginástica Artística (7 atletas)
Handebol (28 atletas)
Hipismo adestramento (1 atleta)
Hipismo CCE (4 atletas)
Hipismo saltos (4 atletas)
Judô (13 atletas)
Levantamento de pesos (2 atletas)
Maratonas Aquáticas (1 atleta):
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máximo”, disse Suga. O primeiro-ministro adicionou que “não ter espectadores é uma possibilidade”.
O revezamento da tocha olímpica,
símbolo do evento, já precisou ser
retirado da cidade, segundo o jornal
Yomiuri Shimbun. Prevista para chegar
à capital na sexta, onde ocorreriam
caminhadas de 17 de julho até o dia
da cerimônia de abertura, a tradição
foi excluída das ruas e foi substituída
com iluminações da tocha privadas do
público. Ações restritivas semelhantes
aconteceram em Hokkaido e Suzuki,
tudo para evitar a propagação da covid19, que já vitimou quase 15 mil pessoas no Japão.
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Natação (26 atletas):
Pentatlo Moderno (1 atleta)
Remo (1 atleta)
Rugby Sevens (12 atletas)
Saltos ornamentais (4 atletas)
Skate (12 atletas)
Surfe (4 atletas)
Taekwondo (3 atletas)
Tênis (4 atletas):
Tênis de Mesa (6 atletas)
Tiro com Arco (2 atletas)
Tiro Esportivo (1 atleta)
Triatlo (3 atletas)
Vela (13 atletas):
Vôlei (24 atletas):
Vôlei de praia (8 atletas):
Wrestling (3 atletas):
TOTAL: 310 atletas

