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por detentos da PIC 
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Zilmar Beux recebe duas
etapas da Copa Truck
neste fim de semana

Cascavel volta a ser destaque no cenário nacional ao aparecer na 17ª posição entre as 
5.570 cidades brasileiras e a quarta no Paraná no Ranking Nacional de Dispensa de 
Alvarás e Licenças, proporcionando um ambiente de negócios mais livre e favorável à 
abertura de empresas aos empreendedores locais. “Isso reflete o DNA empreendedor 

da nossa cidade”, avalia o prefeito Leonaldo Paranhos.
l Pág. 5

Cascavel é destaque em ranking 
nacional sobre liberdade econômica

Missão de paz
Uma comitiva da ONU visitou o comando da 15ª Brigada 

de Infantaria Mecanizada em Cascavel para avaliar 
e certificar as tropas, deixando-as aptas para serem 
empregadas em missões de paz pelo mundo todo.

l Pág. 12
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ECA 31 anos: a missão de cultivar 
sonhos durante a pandemia

Rotinas modificadas, novas formas de relacionamento e o aumento do uso 
da tecnologia. Além das mudanças que o novo normal trouxe para o coti-

diano das famílias, a pandemia da covid-19 influenciou os sentimentos das 
crianças e dos adolescentes, que passaram a conviver diariamente com 

medos, inseguranças e dúvidas com relação ao futuro. No mês que o ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) celebra 31 anos de existência, a 
maior reflexão para aqueles que trabalham com crianças e adolescentes 

é: como tornar possível cultivar os sonhos durante a pandemia? 
Segundo a pesquisa Impactos Primários e Secundários da Covid-

19 em Crianças e Adolescentes, divulgada pelo Unicef em junho deste 
ano, entre as residências com crianças ou adolescentes, 64% afirmaram 
que a renda diminuiu. Entre os mais empobrecidos, o impacto foi ainda 
maior, aumentando de 69% para 80% o percentual de famílias com até 
um salário mínimo que revelaram que sua renda diminuiu desde o início 
da pandemia. Os números apontam para um aumento ainda maior das 
desigualdades sociais já enfrentadas e um crescimento de problemas de 
acesso a direitos básicos, distanciando ainda mais nossas realidades.

Todos esses números reforçam o compromisso de todos nós que atua-
mos diariamente na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. E o 
maior símbolo desse comprometimento foi criado há mais de 30 anos, quando 
o ECA trouxe a proteção integral e a importância da formação de crianças 
e adolescentes como sujeitos de direito. A proposta é a integração com a 
família, sociedade e estado para que nenhum direito seja negligenciado. Anos 
depois de somar inúmeras conquistas, surge agora uma nova realidade. 

Considerando a atual circunstância e dentro das possibilidades, oferecer 
oportunidades às crianças e aos adolescentes é uma forma de incentivá-los 
a desenvolver seus anseios e projetos de vida. Nesse sentido, a educação 
continua sendo a melhor maneira de quebrar barreiras e criar pontes entre 
realidades distintas. É por meio do acesso ao ensino de qualidade que essas 
crianças e adolescentes podem conhecer seus direitos e deveres, e criar os 
seus caminhos, mesmo diante de toda dificuldade. 

E cabe a nós, que estamos na rotina, dentro e fora das salas de 
aula, nas comunidades mais vulneráveis, compreender o momento de 
mudanças, e oportunizar esse acesso. Afinal, garantir os direitos e a 
proteção é também ensinar a cultivar sonhos e projetos de vida, é reco-
nhecer o papel fundamental de transformação da educação, chegando 
a lugares onde até a internet não chega, e fomentar esses sonhos em 
meio ao conflito da realidade, provavelmente seja nossa grande missão. 

Marilusa Rossari é doutora em educação e gerente de cuidado 
integral do Marista Escola Sociais

Nublado com 
pancadas de chuvaNublado

Nublado com 
pancadas de chuvaNublado

“Vivemos um 
momento de 

otimismo, 
confiantes que 

estamos muito próximo 
do fim desta pandemia, 
mas não podemos per-
der tudo o que fizemos 
até agora. Vamos conti-
nuar atentos, seguindo 
os cuidados necessá-
rios, mas com muita 
fé e esperança que ‘a 

volta ao normal’ 
está muito 
próxima”.

Thiago Stefanello, coordenador do Comitê de Crise para 
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Pandemia da 

Covid-19 de Cascavel.

ARQUIVO

Minguante
31/07 - 10h18
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Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 16/7/2021

Nublado

Sexta 17/7/2021

concurso: 2389

Paraná decide não reduzir intervalo 
da 2ª dose da Astrazeneca e da Pfizer

Curitiba - Em meio à decisão 
de diversos estados brasileiros 
de antecipar a segunda dose da 
vacina contra a covid-19 na ten-
tativa de conter a variante delta 
(da Índia) do coronavírus, a Sesa 
(Secretaria Estadual de Saúde 
do Paraná) descarta, por 
enquanto, reduzir o intervalo 
de três meses entre a primeira 
e segunda dose da Astrazeneca 
e da Pfizer para garantir maior 
imunização. “O Paraná segue o 
Programa Nacional de Imuni-
zação do Ministério da Saúde. 

Portanto, neste momento, 
não recomenda a anteci-
pação de doses”, reforça a 
Sesa, em nota.

Neste momento, o Paraná é 
o epicentro de casos da variante 
delta no Brasil, com sete infec-
ções detectadas e três mortes. 
Desde sábado (10), equipes do 
Ministério da Saúde atuam no 
Estado para apurar se há cir-
culação da variante - a cha-
mada contaminação comu-
nitária - nas quatro cidades 
onde ela foi detectada.

Semana passada, a revista 
científica Nature publicou 
estudo do Instituto Pasteur 
e do Centro Nacional de Pes-
quisa Científica da França 
que aponta que apenas uma 
dose da Astrazeneca e Pfi-
zer tem eficácia de apenas 
10% contra a variante delta, 
que sobe para 95% com as 
duas doses desses laborató-
rios. Na mesma publicação, 
os pesquisadores franceses 
enfatizam que a delta foi a 
variante de coronavírus que 

mais dificultou a imunização 
pelos anticorpos produzidos 
a partir da vacinação.

Após a publicação da 
Nature, nove estados e o Dis-
trito Federal decidiram adian-
tar a segunda dose. Além do 
DF, vão aplicar a segunda dose 
antes dos três meses Acre, 
Tocantins, Maranhão, Per-
nambuco, Piauí, Mato Grosso 
do Sul, Espírito Santo, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 
Outras duas prefeituras deci-
diram adiantar a aplicação: 

Salvador (BA) e Fortaleza 
(CE). O intervalo nessas uni-
dades da federação vai variar 
entre 45 e 70 dias em vez dos 
90 dias usuais.

O próprio Ministério da 
Saúde chegou a debater a 
redução no intervalo, mas 
decidiu manter o prazo de 90 
dias entre as doses. Contudo, 
ressaltou estar atento à pos-
sibilidade de alterar o inter-
valo conforme o resultado das 
análises dos rastreamentos da 
variante indiana no País.

Curitiba - A UFPR (Univer-
sidade Federal do Paraná) lan-
çou neste mês uma campanha 
de arrecadação de doações 
para viabilizar uma vacina con-
tra a covid-19. Com recursos 
escassos, a pesquisa precisará 
de R$ 76 milhões em doações 
para seguir o cronograma esta-
belecido e bancar a finalização 
da atual fase pré-clínica, as 
três fases clínicas - que envol-
vem testes em humanos -, as 
despesas administrativas e a 
estrutura completa de uma 
microfábrica.

As doações podem ser feitas 
por pessoas físicas e jurídicas e 

UFPR busca arrecadar R$ 76  milhões para fazer vacina

Butantan recebe ingrediente para 20 milhões de doses de vacina
São Paulo - O Instituto 

Butantan recebeu ontem (13) 
uma remessa de 12 mil litros 
de ingrediente farmacêutico 
ativo (IFA) para produção 
de vacina CoronaVac contra 
covid-19. A remessa, a maior 
até agora de matéria-prima 
vinda da China, é suficiente 
para o envase de 20 milhões 
de doses do imunizante.

A carga saiu de Pequim 
domingo (11), fez escalada na 
Suíça, e chegou ao Aeroporto 
Internacional de Guarulhos às 
4h30 desta terça-feira.

A preparação das vaci-
nas para aplicação pelo PNI 
(Programa Nacional de Imu-
nizações) deve ser feita em 
um período de 15 a 20 dias. 
O imunizante será, então, 

disponibilizado para aplicação 
em todo o País.

O Butantan já disponibili-
zou 53,1 milhões de doses da 
vacina elaborada em parceria 
com o laboratório chinês Sino-
vac. O instituto assinou dois 
contratos com o Ministério da 
Saúde para o fornecimento de 
100 milhões de doses do imu-
nizante até o final de agosto.

em qualquer valor por meio de 
depósito, chave pix ou trans-
ferência bancária. Todas as 
informações da campanha e 
a transparência de alocação 
dos valores ficam disponíveis 
no site vacina.ufpr.br. 

Com insumos nacionais 
e baixo custo de produção, a 
pesquisa da vacina da UFPR 
é desenvolvida desde junho 
de 2020 e deve terminar a 
fase pré-clínica nos próximos 
meses. Depois disso, é preciso 
solicitar a aprovação da Anvisa 
(Agência de Vigilância Sanitá-
ria) para a realização de testes 
em humanos, a chamada fase 

clínica, que deve ser concluída 
até o fim de 2022. 

Na corrida contra o tempo 
para desenvolver o imunizante, 
serão necessários mais recur-
sos, além de R$ 1,265 milhão 
já obtido por meio da Rede 
Vírus, do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq) em 
parceria com o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ções (MCTI), recursos pró-
prios da universidade e do 
governo do Paraná. 

“Precisamos ter a estru-
tura dessa microfábrica para 
a produção das doses, as 

instalações precisam já estar 
prontas para o início da fase 
clínica. Os equipamentos para 
essas salas têm um custo altís-
simo, por isso precisamos do 
investimento agora”, explica 
Helton José Alves, superin-
tendente de parcerias e ino-
vação da UFPR. 

Segundo o líder da equipe 
de pesquisadores, Emanuel 
Maltempi de Souza, a micro-
fábrica é necessária para pro-
duzir a vacina em boas práti-
cas de fabricação, seguindo 
a mais estrita regulamenta-
ção de produção de medica-
mentos injetáveis. Devem ser 

produzidas de 50 mil a 100 
mil doses no local. 

O laboratório será tam-
bém um legado para outras 
pesquisas: “No momento 
temos vários projetos de pes-
quisa com potencial inova-
dor enorme, mas que mor-
rem na bancada por falta de 
estrutura. Esse é um grande 
obstáculo que gostaríamos 
de vencer com esse pro-
grama”, diz Souza.

Toda a arrecadação será des-
tinada ao Programa de Desen-
volvimento de Imunizantes 
UFPR, com duração prevista 
para os próximos cinco anos. 

É a maior quantidade do insumo vinda de uma só vez

REUTERS/AMANDA PEROBELLI
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Câmara aprovou 56 
projetos em 6 meses,
menos de 10 por mês

Com nove vereadores reelei-
tos da última legislatura, o ano 
de 2021 foi de mudanças no 
Legislativo municipal de Casca-
vel. Passada a primeira metade 
do ano, a atual legislatura pro-
duziu 1.175 proposições, sendo 
53 projetos de Lei Ordinária, 
quatro projetos de Resoluções, 
234 requerimentos, 10 proje-
tos de Decreto Legislativo, 37 
moções, 793 indicações, 43 
projetos de Emendas à Lei 
Ordinária e uma Subemenda.

Além disso, os parlamen-
tares trabalharam sobre 47 
mensagens do Executivo, 
além de quatro projetos de lei 
complementar. Os dados são 
do sistema SAPL (Sistema de 
Apoio ao Processo Legislativo) 
da Câmara de Cascavel.

No total, tramitaram na 
Câmara neste ano 100 projetos 
de lei, dos quais 42 já foram 
debatidos e aprovados, sendo que 
38 já viraram lei e quatro aguar-
dam sanção/veto do prefeito.

Em comparação ao mesmo 
período de 2020, a Câmara 
produziu 49% a mais. De 1º 
de janeiro a 30 de junho do 
ano passado, foram realiza-
das 781 proposições, sendo 
66 projetos de Lei Ordinária, 
quatro projetos de Resolu-
ções, 256 requerimentos, um 
projeto de Lei Complementar, 
13 projetos de Decreto Legis-
lativo, 10 moções, 410 indi-
cações e 21 emendas.

A produção deste ano tam-
bém foi superior ao início da 
legislatura anterior, com 1.059 
proposições no mesmo período. 

“Tivemos uma renovação 
da Câmara em 50%, então 
temos vereadores experien-
tes que estão acelerados no 
trabalho, temos vereadores 
que estão passando por essa 
experiência e que se elegeram 
agora. Temos um diálogo franco 
com os vereadores o tempo 
todo para ajudar a pensar Cas-
cavel. Temos vários vereado-
res que trazem as demandas 
dos bairros e os temas para 
discutirmos e isso tudo vira 
indicação, requerimentos, pro-
posições, moções, projetos de 
leis, tudo isso faz que com que 

Vereador           Proposições
Alécio Espínola (PSC) 56
Beth Leal (Republicanos) 63
Cabral (PL) 81
Celso Dal Molin (PL) 34
Cidão da Telepar (PSB) 108
Cleverson Sibulski (Pros) 58
Edson Souza (MDB) 43
Josias de Souza (MDB) 73
Dr. Lauri (Pros) 98
Mazutti (PSC) 70
Melo (PP) 42
Pedro Sampaio (PSC) 65
Policial Madril (PSC) 167
Misael Jr. (PSC) 6*
Professora Liliam (PT) 36
Professor Santello (PTB) 67
Rômulo Quintino (PSC) 34
Sadi Kisiel (Podemos) 63
Serginho Ribeiro (PDT) 46
Soldado Jeferson (PV) 73
Tiago Almeida (DEM) 92
Valdecir Alcantara (Patriota) 52
*Suplente

a gente tenha esse volume de 
ações. É fruto da persistência. 
Nós temos um Executivo que 
respeita as demandas dos 
vereadores, então tudo isso 
estimula o vereador a produzir, 
ele faz uma indicação o prefeito 
atende. Ele faz um requeri-
mento o prefeito manda a res-
posta, enfim, isso faz com que 
o volume aumente cada dia 
mais dos vereadores”, avalia 
o presidente do Legislativo, 
Alécio Espínola (PSC). 

RANKING
A repor tagem do Jornal 

HojeNews fez levantamento 
da produção individual dos par-
lamentes. Foram levantadas as 
preposições realizadas pelos 
representantes nos primeiros 
seis meses de 2021, referen-
tes a projetos de Lei Ordinária, 
projetos de Resoluções, reque-
rimentos, projetos de Decreto 
Legislativo, moções, indicações, 
projetos de Emendas à Lei 
Ordinária e uma Subemenda. 
Muitos desses projetos foram 
assinados por mais de um 
vereador, o que conta a prepo-
sição para os dois parlamenta-
res. Destaque para o vereador 
Policial Madril, que protocolou 
13 projetos de lei ordinária, 68 
indicações e 48 requerimentos, 
além de 17 moções, uma sube-
menda e 20 emendas.

Procon itinerante
Após assumir como procurador-chefe do Procon de 

Cascavel, o ex-vereador Misael Junior promete uma boa 
reestruturação do serviço, que se encontra defasado. Hoje, 
o Procon de Cascavel conta com uma equipe formada por 
11 estagiários, o procurador-chefe e nenhum servidor de 

carreira. Segundo Misael, o prefeito Leonaldo Paranhos lhe 
prometeu que nos próximos dias irá designar servidores 

para o órgão. Misael pretende criar um Procon itinerante e 
levar o serviço aos bairros, a fim de fortalecer a fiscalização 

e a orientação aos consumidores.

Voto útil
A Câmara de Cascavel promove nesta sexta-feira (16) 

audiência pública para discutir o voto útil. Com o tema 
“Cascavelense vota em cascavelense”, o encontro vai defender 

a importância de eleger mais representantes de Cascavel 
nas eleições para deputado estadual e federal, ano que 

vem. A pauta é defendida pelos vereadores Alécio Espínola 
(PSC) e Dr. Lauri (Pros). Com 223.090 eleitores, Cascavel tem 
hoje com quatro representantes da Assembleia Legislativa, 
os deputados Coronel Lee, Márcio Pacheco, Gugu Bueno e 

Professor Lemos, e dois deputados federais, Evandro Roman 
e Hermes “Frangão” Parcianello. Mas a cidade já chegou a 

ter cinco deputados estaduais e quatro deputados federais. 
Na última eleição ao Legislativo, em 2018, candidatos de fora 

levaram uma enxurrada de votos de cascavelenses. Muitos 
deles nunca deram as caras por aqui.

A maior do ano 
A sessão ordinária de ontem 
- a última antes do recesso 
legislativo, que vai do dia 
19 de julho até 1º de agosto 
- teve a ordem do dia mais 
longa de 2021. Na pauta, 14 
projetos de lei, duas moções 
e um requerimento. No total, 
foram votados 11 projetos de 
autoria do Poder Executivo, 
que institui em alguns bairros 
de Cascavel a obrigatoriedade 
do pagamento da contribuição 
de melhoria por conta da 
pavimentação asfática. 
Ex-líder do Governo 
Paranhos, o vereador Rômulo 
Quintino (PSC) votou contra 
em dez dos 11 projetos de 
contribuição de melhoria.

Repúdio 
Uma moção de repúdio, de 
autoria do Policial Madril 

(PSC), foi aprovada por 
unanimidade. Trata-se de 
repúdio à decisão do Conselho 
Especial da Justiça Militar do 
Paraná que absolveu o médico 
e tenente-coronel da Polícia 
Militar Fernando Dias Lima, 
conhecido como Br. Bacana 
(ex-vereador), acusado de 
atentado violento ao pudor 
e assédio sexual contra 30 
mulheres em consultórios de 
batalhões. 

Show extra
Antes do início da sessão 
ordinária, o vereador 
Serginho Ribeiro (PDT) 
aproveitou o Dia Mundial 
do Rock e deu uma palinha. 
Ele é autor do projeto de lei 
que cria o Dia Municipal do 
Rock, aprovado mesmo com 
o voto contrário da ala mais 
religiosa da Câmara.
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Cascavelense teria adquirido 
cartório de forma irregular
A Deccor (Divisão de Combate à 

Corrupção da Polícia Civil) de Cas-
cavel, com o Gepatria (Grupo Espe-
cializado na Proteção do Patrimônio 
Público e no Combate à Improbi-
dade Administrativa) do Ministério 
Público, desencadeou na manhã 
de ontem (13) a segunda fase da 
Operação Ostentação, que apura 
fraudes em car tórios cometidas 
por uma organização que agia nos 
Car tórios de Lindoeste e Santa 
Tereza do Oeste. Foram cumpri-
dos oito mandados de busca e 
apreensão em Cascavel. 

Durante as investigações, que 
culminaram com o desencadea-
mento da segunda fase da ope-
ração, a polícia apurou que um 
empresário cascavelense, alvo de 
um dos mandados, teria adquirido 
o Cartório do Serviço Distrital de 
Lindoeste de forma ilícita. A repor-
tagem ligou para o cartório, que 
está sob a responsabilidade de 
Paulo Mion, que durante muitos 
anos teve cartório em Cascavel, 
mas a informação é que ele não 
se manifestaria sobre a operação.

Segundo o delegado responsá-
vel pela Deccor, Rogerson Salgado, 
o empresário teria comprado o car-
tório por R$ 200 mil e pagamento 
mensal de R$ 15 mil de forma vita-
lícia ao titular do cartório. “O que 
nós verificamos é que teria sido 
feita a venda de forma irregular 
desse cartório, porque, para você 
ser titular de um cartório tem que 
fazer concurso público, é necessá-
ria uma série de fatores, não pode 
passar para um particular”, explica.

Um dos alvos da operação é 
um ex-funcionário do Serviço Dis-
trital de Lindoeste, que foi afas-
tado do cartório por decisão judi-
cial. Os outros envolvidos seriam 
empresários da região e o titular 

Asservel aparece no bolo
Em 2020, a Asservel (Associação dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel) teve a sede 
recreativa vendida. Apesar de o imóvel estar em Cascavel, a escritura e o contrato da venda 
foram realizados no cartório de Lindoeste. Isso chamou a atenção do Promotor de Justiça 
Sérgio Ricardo Cezaro Machado, que disse que o Ministério Público irá investigar se houve 
irregularidade ou fraude na venda. “A escritura foi feita em Lindoeste, então a gente está 

atento à questão da Asservel. Vamos verificar se ocorreu alguma fraude”.

do cartório de Lindoeste. 
A defesa do outro empresário, 

Caio Cesar Carvalho, informou 
estar tranquila com o procedimento 
e que não teve acesso ao procedi-
mento que gerou os mandados de 
busca e apreensão.

PREJUÍZO
A polícia estima que o prejuízo 

deixado pelo grupo seja superior 
a R$ 30 milhões. Segundo o dele-
gado, na primeira fase da operação, 
foi apurado que o Cartório de Santa 
Tereza do Oeste fraudava documen-
tos para criminosos. Na ocasião, 
cinco suspeitos foram presos, entre 
eles, um ex-escrevente substituto 
no Cartório de Lindoeste. Agora, as 
investigações sugerem que o Cartó-
rio de Lindoeste operava no mesmo 
sistema. Além disso, encontrou a 
irregularidade da compra do cartório. 
“Verificamos que o Cartório de Santa 
Tereza do Oeste e há fundados indí-
cios que o Cartório de Lindoeste 

foram utilizados para confecção de 
documentos de forma fraudulen-
tas para atender criminosos de 
diversas a par te do Brasil que 
vendiam imóveis de forma irregu-
lar, fraudavam seguros, financia-
mentos imobiliários.”

Conforme o delegado, o grupo 
falsificava documentos de proprie-
dades e as vendiam, sem que o 
real proprietário ficasse sabendo. 
O crime só era descoberto quando 
o comprador ia reivindicar a área 
comprada. Além disso, também 
eram falsificados documentos a 
criminosos que queriam mudar de 
identidade para ficar livre das pen-
dências com a Justiça.

AGENTES da Deccor cumpriram os mandados no início da manhã de ontem

DIVULGAÇÃO

Acesse pelo QR code a 
entrevista do delegado 

Rogerson Salgado
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Cascavel é a 4ª do Paraná em 
ranking nacional sobre alvarás

Cascavel volta a ser destaque 
no cenário nacional em atividades 
econômicas ao aparecer na 17ª 
posição entre as 5.570 cidades 
brasileiras e a quarta no Paraná no 
Ranking Nacional de Dispensa de 
Alvarás e Licenças. Os números são 
da Secretaria Especial de Desburo-
cratização, Gestão e Governo Digital, 
vinculada ao Ministério da Economia.

O ranking de dispensa de alvarás 
e licenças fornece indicadores rela-
tivos ao quantitativo de atividades 
econômicas dispensadas de alvarás 
e licenças nas unidades da federa-
ção e municípios, nos termos da Lei 
da Liberdade Econômica.

A lista do Ministério da Eco-
nomia leva em consideração os 
municípios que possuem regula-
mentação própria para a Lei de 
Liberdade Econômica. Cascavel 

está entre as cidades que dispen-
sam mais atividades econômicas 
que a classificação nacional de 
baixo risco, proporcionando um 
ambiente de negócios mais livre 
e favorável à abertura de empre-
sas aos empreendedores locais.

O prefeito Leonaldo Paranhos 
destaca que Cascavel tem sido 
protagonista nacional em vários 
aspectos, mas tem se destacado 
na questão econômica. A posição 
de êxito no ranking nacional é 
resultado de uma série de ações 
tomadas pelo Município para for-
talecer a economia local. “Isso 
reflete o DNA empreendedor da 
nossa cidade. O poder público 
precisa apresentar ferramentas 
de desburocratização. Graças ao 
sistema que adotamos de libera-
ção de alvarás, de agilidade nos 

processos, facilitando a vida dos 
empresários, Cascavel se tornou a 
sétima cidade mais rápida do Bra-
sil para viabilizar uma empresa”, 
afirma o prefeito.

Os números refletem, entre 
outras, as ações desenvolvidas 
pelo Município de Cascavel, como 
o Alvará Online, que ajudará a 
consolidar a RedeSim, o que per-
mite a abertura de uma empresa 
praticamente de forma imediata 
e 100% on-line.

Em março deste ano, o prefeito 
Paranhos assinou o decreto que 
regulamenta a Lei de Liberdade 
Econômica, que tem como princi-
pal proposta remover obstáculos 
burocráticos para as empresas, 
respeitar direitos de propriedade 
e restringir a influência governa-
mental na economia.

Mais de 6 mil doses aplicadas em um dia
Com um reforço de 6 mil doses, 

Cascavel deu um salto na vacinação 
contra a covid-19 nessa terça-feira. 
Todas as vacinas foram aplicadas 
durante o dia, zerando os estoques 
nas 42 unidades de saúde. Elas 
foram destinadas à população em 
geral com 34 anos ou mais.

Agora, o jeito é aguardar nova 
remessa para retomar a vacinação.

Assim, nesta quarta-feira, ape-
nas três unidades farão aplicação 
de vacina contra a covid-19, mas 
com poucas doses: Santa Cruz 
tem 11 doses; Los Angeles tem 55 
doses; Nova Cidade tem 12 doses.

Por enquanto, segue a aplica-
ção da segunda dose no Centro de 
Eventos.

VACINÔMETRO 
1ª dose - 164.731
2ª dose - 48.917

AO tomar a vacina contra a 
covid, filha homenageia o pai: 
“Pai, por você eu vou viver tudo 
que a vida tiver pra me dar! 
A vida não espera ninguém e 
daqui só se leva o amor!

S
E
C

O
M
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Endemias realiza ações de 
combate à dengue no Alvorada

O Setor de Controle de Ende-
mias da Secretaria de Saúde de 
Cascavel programou para esta 
quar ta-feira (14) vistorias em 
2.124 imóveis na região do Jar-
dim Alvorada, no Bairro Brasília, 
zona norte da cidade. O trabalho 
é uma continuidade das ações 
que estão sendo realizadas após 
a Vigilância em Saúde Ambiental 
realizar o 3º LIRAa (Levantamento 
de Índice Rápido e Amostral), de 
14 a 16 de julho.

Os agentes de endemias 
vistoriaram 4.358 imóveis e o 
índice apontado no Município 
ficou em 1%, considerado médio 
risco para infestação de lar vas 
do mosquito Aedes aegypti.

Algumas local idades, no 
entanto, apresentaram índice de 
infestação acima desse percen-
tual. No estrato 2 (Sanga Funda, 
Jesuítas, Tarumã, Interlagos, 
Barcelona, Julieta Bueno, Tocan-
tins, Melissa, Brazmadeira, Alvo-
rada) o índice ficou em 1,6%, 
considerado médio risco.

As ações que serão realiza-
das no Jardim Alvorada têm como 
objetivo reforçar as orientações 
aos moradores e eliminar focos 

do mosquito. “A 
Secretaria de Saúde 
pede colaboração na 
recepção dos agen-
tes de endemias 
para a realização da 
vistoria e solicita aos 
moradores que são 
do grupo de risco, ou 
que estejam com sin-
tomas ou positivos 
para covid-19, que 
informem o agente 
no momento da abor-
dagem para inspeção 
do imóvel”, diz Clair 
Wagner, geren te 
da Vigi lância em 
Saúde Ambiental.

A Secretaria de 
Saúde lembra que a 
prevenção é sempre 
a melhor escolha e 
que as pessoas não 
deixem objetos que 
possam acumular água pois podem 
se transformar em criadouro do 
mosquito Aedes aegypti.

A equipe de Educação em 
Saúde também par ticipará da 
ação, com atividades lúdicas, 
no Complexo Espor tivo Manoel 

Messias de Souza, Piscina da 
Região Norte, Rua Glauber Rocha 
s/n - Jardim Alvorada

O ponto de encontro dos agen-
tes será na Rua Orlando Silva, 
428, Salão Comunitário do Con-
solata, às 8h.

ESTÁ programada a vistoria em 2.124 imóveis do loteamento

SECOM
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Pesquisa cria comprimido 
para combater borrachudo

Os Simuliidae, popularmente 
conhecidos como borrachudos, são 
pequenas moscas que vivem pró-
ximos a córregos. As larvas desse 
inseto se desenvolvem na água 
corrente, como rios e córregos, e 
se alimentam da matéria orgânica 
presente na água, como restos de 
ração, esgoto doméstico ou fezes de 
animais que vão para os rios. 

Segundo Paula Costa Lis, mes-
tranda do Programa em Mestrado 
Conservação e Manejo de Recur-
sos Naturais (PPRN) da Unioeste 
(Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná), câmpus de Cascavel, esses 
insetos podem gerar muitos proble-
mas e incômodos. “Geralmente, os 
borrachudos não incomodam quando 
estão em pouca quantidade, mas, 
quando o ambiente está alterado, 
essas populações podem aumentar 
muito e causar sérios prejuízos”.

Segundo o professor Luis Angeli 
Alves, orientador da pesquisa e 
docente do curso de Ciências Bio-
lógicas, desde 2019 uma parceria 
entre Unioeste, UEL (Universidade 
Estadual de Londrina) e UFPR (Uni-
versidade Federal do Paraná) busca 
desenvolver uma forma alternativa 
de combate do mosquito. 

A pesquisa envolve um produto 
biológico à base de bacillus thurin-
giensis israelenses que, ao ser 
ingerida pela larva, acaba morrendo. 
“Esse formulado é um comprimido 
sólido efervescente que pode ser 
aplicado diretamente nos riachos, 
facilitando a aplicação em locais de 
difícil acesso. Seria um produto mais 
barato, visto que o que existe hoje 
são dois produtos importados e que 
são muito caros”, destaca Paula. 

“Em Cascavel, existem locais 
que sofrem com esse problema, 
principalmente na área rural, sendo 
uma questão já debatida até mesmo 
pela prefeitura. Em vir tude desse 
problema observado, esse trabalho 

PAULA conduz todo o trabalho de testagem do 
comprimido

PRODUTO atua sobre a larva do mosquito

FOTOS: ASSESSORIA

está sendo realizado e esperamos 
que em breve esse novo formu-
lado possa ser validado para uso 
na nossa cidade e até mesmo na 
região”, acrescenta a mestranda. 

O PRODUTO
A UEL produz a bactéria (fermen-

tadores), a UFPR produz o formu-
lado (comprimidos efervescentes), 
enquanto coube à Unioeste toda a 
experimentação, e a mestranda testa 
o produto em laboratório e campo. 
Agora, o processo finaliza os testes 
em laboratórios com um protótipo do 
formulado para ser testado em campo. 

Paula é funcionária pública da 
Secretaria de Saúde e médica-veteriná-
ria no setor de controle de zoonoses. 
A pesquisa que resulta no combate 
ao borrachudo veio de um problema 
encontrado no próprio campo profissio-
nal. “Entrei no programa de mestrado 

com a intenção de fazermos esse 
estudo em Cascavel. A demanda dos 
borrachudos era uma demanda que 
acabou surgindo no setor que eu tra-
balho e então eu fui autorizada a fazer 
o mestrado”, resume. 
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Contorno duplicado e Av. Brasil estendida
O prefeito Leonaldo Para-

nhos comemorou na segunda-
-feira a assinatura da ordem de 
ser viço para a duplicação do 
Contorno Oeste (BR-163), que 
liga a BR-467 com a BR-277, 
e a extensão da Avenida Bra-
sil até a rodovia, no oeste da 
cidade. “Nos últimos quatro 
anos, temos desatados alguns 
nós que nossa cidade tinha há 
muito tempo. Eu estou aqui 
com a ordem de ser viço que 
é da duplicação do Contorno 

Obra do Trevo Cataratas avança 
com intervenção na BR-369

A Ecocataratas programou para 
esta quarta-feira (14) nova inter-
venção próximo ao Trevo Catara-
tas e irá alterar parte do trajeto da 
BR-369. Os motoristas que utilizam 
a rodovia, para chegar ou sair de 
Cascavel (ambos os sentidos), 
terão que acessar um pequeno 
desvio de tráfego implantado nas 
margens da via (confira no mapa).

Esse trabalho é necessário 
para o avanço na implantação 
dos ramos e das vias marginais 
que irão integrar os quatro quilô-
metros de desvios previstos no 
projeto e que vão garantir fluidez 
no trânsito enquanto as obras 
estiverem concentradas na exe-
cução dos viadutos.

READEQUAÇÃO
As obras do Trevo Cataratas 

tiveram início em outubro do ano 
passado e seguem dentro do 
cronograma previamente estabe-
lecido. A implantação de drena-
gem, passarela, construção da 
caixa de contenção de produtos 

Oeste, que liga a BR-467 à 
BR-277. Já existe o contorno, 
mas desde 2017 estávamos 
lutando para que essa obra 
pudesse acontecer”, disse, com 
a ordem em mãos.

O trecho a ser duplicado cor-
responde a 14,28 quilômetros. A 
previsão é de que as obras sejam 
concluídas até agosto de 2022, 
quando termina o contrato da 
empreiteira com o governo fede-
ral. O valor do convênio é de 
R$ 101.558.972,39, recursos 

disponibilizados pela Itaipu. O 
DER é responsável pela execu-
ção do projeto desde novembro 
do ano passado.

Já a Brasil ganhará mais 4,79 
quilômetros e custará aproxima-
damente R$ 17 milhões.

O DER informou que estão 
sendo definidos alguns deta-
lhes da ligação com a Prefei-
tura de Cascavel. O prefeito 
Paranhos disse que resta acer-
tar a desapropriação das áreas 
onde passará a avenida.

perigosos, terraplenagem e exe-
cução das vias marginais conti-
nuam avançando.

O t recho em obras está 
devidamente sinalizado com 
placas indicativas de limite de 

velocidade e a orientação é para 
que os motoristas redobrem a 
atenção e respeitem a sinaliza-
ção de obras, devido à concen-
tração de máquinas e trabalha-
dores nesses locais.
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HU recebe 200 “naninhas” 
produzidas por detentos da PIC

As “naninhas”, como são chama-
das as bonecas de pano, proporcionam 
conforto e acolhimento aos pacientes 
internados no HUOP (Hospital Universi-
tário do Oeste do Paraná), de Cascavel. 
Além delas, almofadas e amigurumis 
(bichinhos de pelúcia de crochê) tam-
bém são produzidos por detentos da PIC 
(Penitenciária Industrial de Cascavel) e, 
nesta semana, 223 peças dessas foram 
entregues ao hospital. “Além da função 
de custódia e segurança, o Depen tem 
o objetivo de servir a população com 
boas ações. Ultrapassamos as frontei-
ras para contribuir com as pessoas inter-
nadas no hospital, que estão passando 
por um momento de dificuldade nesse 
momento”, ressalta o coordenador regio-
nal do Depen, Thiago Correia. 

Quem entrega as naninhas é o setor 
de Psicologia do HUOP. Elas são entre-
gues em diversos setores e acolhem os 
pacientes, principalmente neste momento 
da pandemia. “Isso traz um conforto 
imprescindível a quem está internado. É 
um trabalho muito bacana, que traz um 
resultado muito positivo na instituição”, 
avalia a psicóloga Sheila Taba. 

As naninhas são produzidas e entre-
gues a hospitais desde 2019, em par-
ceria com o Conselho da Comunidade, 
que oportuniza os insumos necessá-
rios para a produção. “Ficamos muito 
satisfeitos com o resultado, com a 

Homenagem
Um detento fez um quadro da psi-

cóloga Sheila Taba com a mãe, em 
uma homenagem pela perda recente. 
Emocionada, a psicóloga agradeceu: 
“Eu fico emocionada e sem palavras 

para agradecer esse carinho”.

ajuda oportunizada à recuperação dos 
pacientes, na assistência das famílias e 
das crianças, e também satisfeitos pelo 
trabalho social realizado na penitenciá-
ria”, diz o representante do Conselho da 
Comunidade, Rosalvo Chemin.

O diretor administrativo do HUOP, 

Rodrigo Barcella, acompanhou a entrega 
e enalteceu o trabalho realizado pelos 
detentos: “É um trabalho social que traz 
um bom retorno aos internados e isso 
faz uma diferença enorme para quem 
recebe as naninhas, e também para 
quem produz essas peças”.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Pandemia e ansiedade em crianças e 
adolescentes: como identificar e tratar?

Depois de um ano e meio, a pan-
demia caminha para a reta final com 
a vacinação em massa da popula-
ção. Sabemos que não será da noite 
para o dia que tudo voltará ao nor-
mal, mas, com a flexibilização cada 
vez maior, a tendência é termos a 
segurança para retomar as ativida-
des. Mas, até lá, ainda temos alguns 
desafios, como os reflexos desse 
isolamento estendido nas crianças 
e em adolescentes. 

“A pandemia trouxe uma série 
de perdas, além das mortes de pes-
soas queridas. Aulas on-line, encon-
tros virtuais, falta de interações pes-
soais, impossibilidade de contatos 
com amigos e familiares que não 
moram na mesma casa. Isso tudo 
gera uma ansiedade além do normal, 
podendo afetar a vida de crianças 
e adolescentes por um bom tempo 
pós-pandemia, do ponto da saúde 
física e mental”, explica a pediatra 
Felícia Szeles. 

Essa ansiedade pode se manifes-
tar de diversas maneiras, desde sin-
tomas físicos, como taquicardia, res-
piração acelerada e falta de sono; até 
de forma cognitiva, com a dificuldade 

de concentração e perda de memória, 
que acabam refletindo diretamente no 
rendimento escolar deles. 

“As emoções também podem ser 
impactadas. A infância e a adoles-
cência são fases que pedem muito 
estímulo social para o desenvolvi-
mento cognitivo. Por isso, um dos 
grandes desafios dos pais é adaptar 
ao máximo as situações e sempre 
falar sobre sentimentos e emoções, 
para que os filhos consigam identifi-
car melhor o que sentem”. 

Do ponto de vista físico, se essa 
ansiedade não for controlada, ela 

pode acarretar uma série de doen-
ças, dores de cabeça crônicas, 
obesidade, vícios (principalmente 
em jogos), depressão e insônia. 
“A ansiedade deve ser acolhida 
em qualquer fase da vida, mas, 
quando pensamos em crianças e 
adolescentes, os cuidados preci-
sam ser redobrados, já que eles 
têm menos repertório da vida e de 
como lidar com essas questões. E 
como fazer isso? Conversando e 
estando próximos deles, só assim 
é possível identificar os sintomas 
da ansiedade”, diz Felicia. 

*dificuldade para dormir ou excesso 
de sono 
*tontura 
*boca mais seca 
*mãos geladas 
*irritabilidade 
*tédio 
*falta de interação social 
*baixa no rendimento escolar 
*dificuldade para expor sentimentos
OBSERVAÇÃO: Se notar algum desses 
sintomas ou comportamentos dife-
rentes no seu filho, converse ime-
diatamente com o pediatra para que 
possam ter um diagnóstico assertivo 
e começar a cuidar de forma breve. 
“Os tratamentos podem variar desde 
pequenas mudanças de rotina até 
terapia e remédios”, alerta a pediatra. 

Como ajudar? 
*Dialogar sempre e sobre todos os assuntos 
*Esteja presente no dia a dia de seu filho 
*Permita, quando possível, o retorno à escola presencialmente (seguindo todas as 
medidas de proteção contra a covid-19, claro!)  
*Estimule a prática de atividade física e o retorno aos esportes, também seguindo 
todo protocolo de prevenção 
*Tenha uma rotina saudável, com horários para estudos, esporte, lazer, boa   ali-
mentação e boa noite de sono

Indícios de que a criança 
ou o adolescente está 
com ansiedade:
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

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
Terá uma postura mais séria e focada com os assuntos de trabalho. 
Irá aprender com facilidade se tiver foco e interesse. Terá destaque 
com os assuntos profissionais. Pode não perceber os sinais de inte-
resse na paquera. Seu casamento pode se fortalecer com as situações 
desafiadoras. Solte a imaginação na cama.

Pode ser que faça uma mudança profissional. Sentir o carinho dos 
colegas fará muita diferença. Saberá como fazer seu dinheiro render. 
Vai tirar os imprevistos de letra. Nas conquistas você vai gostar somente 
da aventura. No romance, pode criar um clima apenas para os dois. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Entrevistas de emprego podem dar mais frutos do que imagina. Se 
tiver contratos em aberto, só tome cuidado com os exageros e mui-
tas promessas. Relaxar em caminhadas e passeio ao ar livre pode 
melhorar seu bem estar. Atração por pessoa com posição de chefia 
pode acontecer. Romantismo pode ser uma opção para reacender a 
paixão. Surpreenda quem ama.

Receberá muitos convites para sair e se divertir. Conseguirá expor 
sua opinião no trabalho. Mudanças serão bem vindas. Em entrevistas 
de emprego, pode precisar improvisar. Assuntos de justiça ou com 
juízes pode não ser fáceis de aceitar. Procure se divertir nas paqueras, 
nenhuma decisão precisa ser tomada agora.

Precisará controlar seu impulso de falar demais. Evite sair defendendo 
quem nem conhecer. Poderá se envolver em um romance complicado 
por conta de Netuno. Na paquera, pode se iludir e ver mais do que 
existe. No casamento seus interesses irão aproximá-los. Estará sen-
sível as necessidades do par.

Câncer 21/06 a 21/07
As parcerias estarão em ótimo momento. Atraso com assuntos de 
justiça podem desanimar. Tenha jogo de cintura para mudar e se dar 
bem em qualquer assunto. Saúde pede mais atenção. Poderão ter 
mudanças nas paqueras, novidades chegando. Entre você e seu amor, 
é importante aprender a ceder.

Aguarde por apoio na área profissional. Em entrevistas mostre seu bom 
humor e otimismo. Use a intuição em situações emocionais. Pode se 
interessar por atividades solidárias. Seu coração estará romântico e 
imaginativo e as conquistas vão render. A paquera pode se tornar um 
namoro. Na união, podem viver uma fase mais tranquila.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Tenha muita calma com os assuntos de viagens e justiça. Terá a chance 
de dar um passo importante na carreira. Mudanças podem acontecer 
nas suas emoções, aguarde por surpresas. Atenção com seus negó-
cios. Foco nas entrevistas de emprego e concursos. Vai sobrar charme 
nas conquistas. Realize sonhos com seu amor.

Touro 21/04 a 20/05
Chance de ter seus esforços reconhecidos no trabalho. Na procura 
por emprego ou entrevistas, seja perseverante. Procure cuidar da sua 
saúde e dos hábitos alimentares. Facilidade para os estudos. Pode 
fazer novos contatos de amizade e trabalho. Saberá jogar o seu charme 
nas paqueras e irá se sair muito bem. 

Terá bons lucros e pode receber uma grana extra. Se trabalhar com a 
família, vocês se darão muito bem. Lidará bem com burocracia e assun-
tos formais se focar nos objetivos. Pode gostar mais de formalidades. 
Levará a sério o namoro. Tenha mais atenção com os envolvimentos 
do seu amor no casamento.

Dificuldade para se aproximar dos colegas de trabalho. Terá paciência 
para esperar pelos resultados profissionais. Chance de receber noticia 
de uma entrevista. Sua vida amorosa vai dar um tempo. No casamento, 
a Lua pode indicar atenção com tudo o que dê conforto a dois. . Irá 
sentir segurança e proteção a dois.

Pode não ter o destaque que idealizou, mantenha-se firme mesmo 
assim. Procure se abrir ao aprendizado. Tire o foco dos aborrecimentos, 
tem coisas boas acontecendo também. Os assuntos de mudanças 
podem favorecer mesmo que você não entende de pronto. Nas con-
quistas do amor, saberá como atrair seus interesses. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Comitiva da ONU avalia 
tropas da 15ª Infantaria

O comando da 15ª Brigada de 
Infantaria Mecanizada em Cascavel 
recebeu esta semana a visita de 
uma comitiva da ONU (Organização 
das Nações Unidas) que veio ava-
liar e certificar as tropas do Exér-
cito Brasileiro, a fim de possível 
inclusão no Sistema de Prontidão 
de Capacidades de Manutenção 
da Paz. Ou seja, se avalizadas, 
as tropas ficarão à disposição da 
ONU para serem empregadas em 
missões de paz pelo mundo todo.

A avaliação foi realizada com 
800 militares (homens e mulhe-
res) e exposição de material de 
emprego militar no pátio do 33º 
Batalhão de Infantaria Mecanizado. 

O batalhão foi avaliado por meio 
de oficinas que simularam proble-
mas militares semelhantes aos 
ocorridos em regiões de conflito, 
empregando material, equipamento 
e viaturas blindadas e mecanizadas.

PREPARAÇÃO
A preparação começou ainda em 

agosto de 2020, quando a tropa rece-
beu diversas instruções e atividades 

Número de acidentes cresce 17,45%
O número de acidentes de trân-

sito em Cascavel cresceu 17,45% 
no primeiro semestre deste ano em 
relação a igual período de 2020. 
Foram 1.656 ocorrências no períme-
tro urbano, registradas pelo Sistema 
Bateu, com quase 10% de aumento 
de feridos. O total de óbitos se iguala 
ao do ano passado: 11 mortes no 
trânsito, sendo oito motociclistas. 

DESRESPEITO 
Cascavel tem 238 semáforos 

e, de acordo com a presidente da 
Transitar (Autarquia Municipal de 
Mobilidade, Trânsito e Cidadania), 

Simoni Soares, é importante frisar 
que a decisão de instalar um novo 
equipamento precede um estudo 
de engenharia e de fiscalização que 
leva em consideração as causas 
dos acidentes nos cruzamentos. 
“A instalação de um equipamento 
semafórico pode diminuir aciden-
tes ou aumentar, quando não há 
consciência por parte dos condu-
tores, pois o semáforo dá segu-
rança para quem transita pela via, 
podendo ser atingido fortemente 
por aqueles que não respeitam 
a sinalização, como mostram as 
estatísticas”, ressalta Simoni.

Dos 21 cruzamentos que concen-
traram os principais acidentes deste 
ano, 17 têm sinalização semafórica.

A Transitar tem diversos estu-
dos de melhoria de mobilidade em 
andamento, além de uma nova 
licitação em fase de conclusão, a 
qual irá ampliar a fiscalização de 
trânsito, dentro de um novo modelo 
de controle de tráfego.

para o aprendizado da doutrina mili-
tar terrestre, sendo concluída em 
novembro de 2020 em Rosário do 
Sul (RS), quando a tropa foi certifi-
cada em atividades militares. 

Em janeiro deste ano foi ini-
ciada a preparação da tropa para 
as atividades requeridas pela ONU 
para que a tropa possa estar apta 
a receber qualquer tipo de missão 

em outros ambientes.
O preparo segue uma “arquitetura 

de treinamento”. O Centro de Con-
trole de Operações de Paz simula um 
ambiente com problemas militares 
com dificuldades e desafios encontra-
dos no terreno e a tropa, dependendo 
do seu desenvolvimento, é certificada. 
Em Cascavel, a certificação da tropa 
ocorre nesta sexta-feira (16). 

LUIZ FELIPE MAX/ PORTAL SOT

A certificação da tropa 
ocorrerá nesta sexta-feira

Ministro em Cascavel 
O evento dessa terça-feira contou com a presença do ministro da Defesa, Walter 

Braga Netto, que participou da recepção à comitiva da ONU. Segundo Braga Netto, a 
intenção é mostrar que o Brasil tem interesse e está comprometido com as missões de 
Paz. As tropas do Exército Brasileiro atuam em missões de paz da ONU desde 1957. Um 
dos exemplos mais recentes foram as operações de paz no Haiti de 2004 a 2017, com a 

participação de 37 mil militares do Brasil, inclusive de Cascavel. 
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Cascavel recebe Juventude
em jogo atrasado da 1ª rodada

O Cascavel Futsal enfrenta 
nesta quarta-feira (14) a equipe 
do Juventude de Dourados, a partir 
das 18h, no Ginásio da Neva, em 
jogo válido pela primeira rodada da 
Liga Nacional de Futsal. 

COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º Palmeiras  25  11  8  1  2  21  12  9  76
2º Bragantino  23  11  6  5  0  22  13  9  70
3º Atlético-MG  22  11  7  1  3  14  9  5  67
4º Fortaleza  21  11  6  3  2  19  9  10  64
5º Athletico-PR  20  10  6  2  2  19  11  8  67
6º Bahia  17  11  5  2  4  18  14  4  52
7º Fluminense  17  11  4  5  2  10  10  0  52
8º Flamengo  15  9  5  0  4  12  9  3  56
9º Santos  15  11  4  3  4  13  13  0  45
10º Atlético-GO  15  10  4  3  3  9  9  0  50
11º Ceará  15  11  3  6  2  13  12  1  45
12º Corinthians  14  11  3  5  3  8  8  0  42
13º Juventude  13  11  3  4  4  8  13  -5  39
14º São Paulo  11  11  2  5  4  8  11  -3  33
15º Internacional  11  11  2  5  4  10  16  -6  33
16º América-MG  9  11  2  3  6  9  16  -7  27
17º Sport  7  11  1  4  6  6  11  -5  21
18º Cuiabá  6  9  0  6  3  7  11  -4  22
19º Chapecoense  4  11  0  4  7  9  20  -11  12
20º Grêmio  3  9  0  3  6  4  12  -8  11 RESULTADOS DE ONTEM

               LIBERTADORES
 Cerro Porteño 0x2  Fluminense
 Boca Juniors 0x0  Atlético-MG
 São Paulo ?x?  Racing

         COPA SUL-AMERICANA
 LDU 0x1  Grêmio
 América Cali ?x?  Athletico

                       SÉRIE B
 Vila Nova 0x0  Brasil
	 Avaí	2x1		Confiança
 Guarani 1x0  CRB
 Vitória ?x?  Sampaio Corrêa
 Coritiba ?x?  Vasco
 Londrina ?x?  Operário

 

  

COMO ESTÁ O GRUPO 8
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1 FC Cascavel 14 6 4 2 0 11 6 5 7,8
2 Joinville 12 6 3 3 0 8 4 4 6,7
3 Caxias 8 6 2 2 2 9 7 2 4,4
4 Marcílio Dias 8 6 2 2 2 6 9 -3 4,4
5 Aimoré 7 6 2 1 3 8 8 0 8,9
6 Esportivo 6 6 1 3 2 6 7 -1 3,3
7 Juventus-SC 5 6 1 2 3 4 5 -1 7,8
8 Rio Branco 3 6 0 3 3 1 7 -6 6,7

A equipe do oeste paranaense 
ocupa a liderança do Grupo B, com 
23 pontos, e segue com a missão 
de ficar com a melhor campanha 
da primeira fase da competição. Já 
o adversário ocupa a sétima colo-
cação, com apenas sete pontos 
conquistados em oito jogos.

Artilheiro da competição, Roni 
pediu foco para o confronto contra 
a equipe do Juventude e resume: 
“Precisamos pensar neste jogo 
para somar mais três pontos”. 

As duas equipes voltam a se 
enfrentar pelo returno do campeo-
nato no dia 8 de agosto, na casa 
do adversário.

O jogo terá transmissão ao vivo 

EQUIPE segue focada em manter a melhor campanha

ASSESSORIA

Brasileirão só no 
fim de semana
Com os jogos da Copa Sul- 

Americana e Libertadores, que 
retornam após pausa por conta 
da Copa América, a rodada do 
Brasileirão ficou para o fim de 
semana. Os times entram na 
12ª rodada, com troca-troca de 
técnicos e disputa ponto a ponto. 
Confira como está a classificação 
e os próximos jogos. 

pelo pay-per-view da LNF TV (tv.liga-
futsal.com.br).

Os outros jogos do dia são 
Assoeva x Joinville e Santo André 
x Jaraguá.

FC Cascavel se prepara para a 7ª rodada
Líder isolado do Grupo 8 da 

Série D do Campeonato Brasi-
leiro, o FC Cascavel aproveitou 
a manhã de terça-feira para trei-
nar no CT da Serpente Aurinegra. 
A equipe segue em preparação 
para sétima rodada da competi-
ção, neste fim de semana. O time 
de Tcheco enfrenta o Rio Branco, 
na casa do adversário, domingo 
(18), às 15h. O Rio Branco ocupa 
a lanterna do grupo, único que 
ainda não venceu.

Invencibilidade de 14 jogos na temporada
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12ª RODADA
                     Sábado (17)
17h Ceará x  Athletico
17h São Paulo x  Fortaleza 
19h Corinthians x  Atlético-MG
21h Fluminense x  Grêmio 
                    Domingo (18)
11h Chapecoense x  Cuiabá
16h Atlético-GO x  Palmeiras
18h15  Bahia x  Flamengo
20h30  Internacional x  Juventude 
20h30 Bragantino x  Santos 
                     Segunda (19)
20h América-MG x  Sport
 

6ª RODADA
 FC Cascavel  1x0  Juventus
 Marcilio Dias  2x1  Esportivo
 Joinville   2x0   Caxias
 Aimoré  1x0  Rio Branco

        RODADA 7 - DIAS 11 E 18/08
 Rio Branco  x  FC Cascavel
 Esportivo  x  Joinville
 Juventus  x  Aimoré
 Caxias  x  Marcílio Dias
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Os brutos voltaram; Cascavel recebe 
2 etapas da Truck no fim de semana

A Copa Truck chega ao Paraná 
depois de começar a temporada 
na capital de Goiás e depois 
passar por São Paulo. Casca-
vel recebe neste fim de semana 
duas etapas válidas pela tempo-
rada 2021: a terceira, que será 
disputada no sábado (17), e a 
quar ta, no domingo (18). Tudo 
com transmissão ao vivo da Band, 
do SporTV2 e do canal oficial da 
categoria no YouTube.

O circuito de 3.058 metros 
do Autódromo Zilmar Beux mal 
esfriou da etapa da Stock Car no 
último domingo (11) e já recebe 
os caminhões mais velozes do 
mundo. O traçado é considerado 
o mais rápido do País, com ape-
nas oito cur vas, e quase todas 
de raio longo, com grandes 
desafios, como a famosa cur va 
do Bacião e a cur va 8, que leva 
à reta principal.

As velocidades alcançadas 
se aproximam dos 200 km/h e 
a média de velocidade dos cami-
nhões durante uma volta em Cas-
cavel chega a 140 km/h. Com mais 

Programação
A programação prevê dois treinos livres na sexta-feira (16) e a terceira 

etapa, no sábado (17), começando com a sessão classificatória às 8h. A 
largada da primeira corrida será às 15h10 e a da segunda, às 15h45. 

No domingo (18), os brutos invadem a pista às 8h para um treino de 
aquecimento e retornam para a classificação às 8h50. As corridas da 

quarta etapa têm largada programada para as 14h50 e as 15h30. 
Tanto no sábado como no domingo, as corridas terão transmissão ao 

vivo pela Band, SporTV2 e pelo YouTube oficial da Copa Truck.
“Cascavel é o berço das corridas de caminhão. É uma pista muito espe-

cial, que todo o mundo gosta, 100% dos pilotos. Um traçado de alta velo-
cidade, com duas freadas mais intensas, como no Bacião e na entrada da 
reta, enfim, um circuito que não exige tanto do freio, desde que se tenha 
um conjunto eficiente, porque o caminhão chega muito rápido às curvas. 
Minha primeira corrida esta temporada foi de fato em São Paulo, porque, 

em Goiânia, meu truck quebrou na primeira volta. Em Interlagos, pude 
sentir bem as novas pastilhas de freio. Fui conhecendo o material, sendo 
até conservador, mas gostei demais. O freio ficou muito melhor e depois 

da corrida checamos e ainda havia muito a oferecer. Foi uma grande aqui-
sição para a Copa Truck, porque o material traz muito mais segurança, 
eficiência e durabilidade. Foi sensacional”, diz Paulo Salustiano, da R9 

Motorsport, Volkswagen #55.

de quatro toneladas de peso e mil 
cavalos de potência, é natural exi-
gir bastante do sistema de freios. 
E, desde o início da temporada, os 
caminhões da Copa Truck são para-
dos por pastilhas que suportam 
mais de 800ºC de temperatura.

A pista que recebe as etapas 
do fim de semana traz maiores 
médias de velocidade e um maior 
resfriamento para o sistema de 
freios, que não é tão exigido como 
nas pistas de Goiânia e São Paulo, 
para citar as provas anteriores.

CASCAVEL é considerada o berço das corridas de caminhão

FOTOS: VANDERLEY SOARES
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CONDOMÍNIO DO IDOSO. 
MAIS DE 800 MORADIAS 
SOB MEDIDA PARA 
A TERCEIRA IDADE.

Acreditamos no respeito como retribuição para
 quem construiu o Paraná. Por isso, o Casa Fácil 
Paraná conta com o Viver Mais, com 840 moradias 
totalmente adaptadas para idosos, em condomínios 
residenciais com ampla infraestrutura de saúde, lazer 

e acompanhamento social.
Um trabalho em parceria com a
União e os municípios do Estado. 
É o Governo mais perto de você.

Saiba mais em:
www.cohapar.pr.gov.br/casafacil

Com 18 campeões olímpicos, 
Brasil terá 301 atletas em Tóquio

Faltam nove dias para a cerimônia 
de abertura dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, transferidos do ano passado 
devido à pandemia do coronavírus. 
Com equipes espalhadas por oito 
bases exclusivas, além de estruturas 
montadas na Vila Olímpica e em duas 
vilas satélites, o Time Brasil terá uma 
delegação recorde no Japão: são 301 
atletas, em 35 modalidades, maiores 
números da história do País em uma 
edição realizada no exterior, e 18 subs-
titutos, número diferente do divulgado 
anteriormente. 

Segundo o COB (Comitê Olímpico 
Brasileiro), 271 atletas foram vacinados 
com primeira dose e 226 já receberam 
a segunda, ou seja 75% da delegação 
está imunizada. A imunização nunca foi 
obrigatória pelo COI (Comitê Olímpico 
Internacional). O que é obrigatório é 
fazer os testes nos prazos estipulados 
e ter os resultados negativos. 

Os jogos de Tóquio começam dia 
23 de julho e seguem até 8 de agosto.

MEDALHISTAS
Em Tóquio, o Time Brasil contará 

com a participação de 31 medalhistas 
olímpicos, sendo 18 campeões: Arthur 
Zanetti, da ginástica artística; Thiago 
Braz, do atletismo; Rodrigo Pessoa, do 
hipismo saltos; Kahena Kunze, Mar-
tine Grael e Robert Scheidt, da vela; 
Bruninho, Douglas Souza, Fernanda 
Garay, Lucão, Lucarelli, Maurício Bor-
ges, Maurício Souza, Natália, Tandara 
e Wallace, do vôlei; e Alison e Bruno 
Schmidt, do vôlei de praia.

“Planejamos a missão para os Jogos 
de Tóquio durante anos. O fuso horá-
rio e os hábitos alimentares eram um 
grande desafio, mas não imaginávamos 
sequer que teríamos um desafio ainda 
maior com a pandemia. É importante ter 
os atletas em sua melhor performance 

possível, mas tê-los seguros é essencial”, 
afirmou Marco La Porta, vice-presidente 
do COB e chefe de Missão em Tóquio. 
“Antigamente, chegávamos aos Jogos 
com cinco a sete modalidades com chan-
ces de medalha. Hoje, passamos de dez. 
Estamos ansiosos para ver nossos atletas 
atingirem suas melhores performances 
durante os Jogos Olímpicos”.

A equipe brasileira tem 161 
homens (53,5%) e 140 mulheres 
(46,5%). Nessa contagem não 
estão incluídos os 18 atletas “alter-
nates”, denominação do COI para 
eventuais substitutos em modali-
dades específicas - para o Brasil, 
são no handebol, futebol, tênis de 
mesa, atletismo e hipismo. Já 174 
atletas farão a sua estreia no maior 
evento espor tivo do mundo.

Até ontem, 79 atletas já estavam em 
solo japonês e antes do fim de semana 
chegam mais 50 competidores.
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