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Com a redução de internamentos na Macrorregional Oeste, o HUOP (Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná) desativará 20 leitos da UTI Covid-19 a partir da próxima quarta-feira, 
dia 1º de setembro. O hospital passa de 70 leitos para 50 leitos de UTI exclusivos para o 
atendimento de pacientes com a doença, e reforçará o atendimento a vítimas de trauma, 

especialmente que chegam pelo Pronto-Socorro. l Pág. 5

HU transformará leitos Covid em
UTI Geral na próxima semana

Infraero fará consultoria 
para a privatização do 
Aeroporto de Cascavel

l Pág. 3
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07
Cascavel será a primeira cidade Brasil a 
ter 100% do esgoto coletado e tratado

PÁGINA

14
Esportes: Cascavel Futsal tem desafio 
fora de casa; FCC de olho no Paranaense

Show de cores
As ruas de Cascavel se transformaram numa linda disputa entre os ipês-amarelos 

e os ipês-rosas. Enquanto isso, nas redes sociais, a “briga” é pelos melhores 
ângulos, já que a cor quem dita são as árvores. Difícil quem não se encanta.
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 Presidente Jair Bolsonaro, sobre a sequência de crises que 
atingiu seu governo: “Foi um primeiro ano difícil, o segundo 
acabou sendo mais difícil por causa da pandemia. Agora, no 
terceiro, ainda tem um restinho da pandemia, espero que já 
esteja no final. Veio uma geada também. Estamos na maior 
crise hidrológica nos últimos 91 anos. Parece que eu estou 
sendo testado. Nunca se viu uma seca como essa. Reservatórios 
foram lá embaixo. Não sei como a gente tá resistindo ainda”.   

Precisa-se de líderes
Ao mesmo tempo em que paira no ar a impressão de que tudo pode acon-

tecer em nosso país, há aquela sensação de estagnação, de que nada vai 
mudar, a não ser para pior.

Recentemente, li um artigo sobre o ex-presidente americano Bill Clinton, que 
lembrava o seu discurso de posse, em 20 de janeiro de 1993. Clinton observou 
que as distinções entre as relações internas e externas estavam se tornando 
confusas à medida que a população global era afetada por uma economia fraca, 
catástrofes ambientais, Aids e pela corrida armamentista.

Durante seus oito anos como presidente, ele enfrentou essas questões 
bravamente enquanto conduzia os Estados Unidos ao século 21. A estratégia 
econômica de Clinton se concentrava na disciplina fiscal, investimento em edu-
cação, saúde e tecnologia e abertura de mercados externos.

Além do rumoroso escândalo que abalou o seu governo e as investigações 
que o levaram a um processo de impeachment (do qual foi absolvido no Senado) 
em seu segundo mandato, a presidência de Clinton é lembrada pelos americanos 
como uma das mais bem-sucedidas do século 20, não apenas por suas enormes 
realizações internas e significativas conquistas de política externa, mas também 
por criar uma nação mais forte no início de um novo século.

Nelson Mandela é outro exemplo de líder cujo compromisso com a liberdade 
lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz. Mas, sobretudo, por sua longa campanha por 
uma sociedade democrática e livre que uniu a África do Sul.

Mais do que suas realizações, esses homens apontaram para uma nova 
perspectiva e fizeram suas nações sonharem.

Tão desanimadora quanto a pandemia é a falta de perspectiva que o Brasil 
atravessa nesse momento. Há um contínuo clima de tensão em que a democra-
cia e as liberdades civis podem ser pisoteadas enquanto a roda da economia 
está atolada na lama da estagnação.

Haja saúde mental e física ao brasileiro para suportar esse desalento ainda 
em meio aos efeitos do coronavírus.

As principais reformas estão paradas ou são aprovadas parcialmente e 
aquém do necessário. Enquanto outros temas obsoletos ocupam espaço no 
Executivo e no Legislativo. Vide o distritão e o voto impresso, recentemente.

Na essência, contudo, os desafios de hoje, que parecem tremendamente 
assustadores, não são diferentes daqueles pelos quais lutamos por dezenas 
de anos, entre eles, a injustiça.

Nesse sentido, para reaproveitar uma frase sobre o Brasil da ex-primeira-mi-
nistra da Grã-Bretanha Margaret Thatcher, liderança mundialmente reconhecida: 
precisamos de líderes capazes de “atuar com base em princípios, na defesa 
da liberdade, sob o império da lei e com uma administração profissional”. Em 
outras palavras, precisamos de líderes (sociais, políticos e intelectuais) que nos 
devolvam uma perspectiva viável. Não mais do mesmo. O progresso só é possí-
vel com líderes que tenham o atrevimento de imaginar um futuro mais brilhante.

Nelson Wilians é empreendedor e advogado

 “Só Ele [Deus] 
explica a gente 
estar de pé. Não 

falta gente querendo 
aquela cadeira, não 
é para bom uso não. 

Os que criticam 
não apontam 

soluções”.
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O Governo do Paraná, em parceria com o Governo Federal, 
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Pacientes infectados com a Delta 
têm carga viral 300 vezes maior

Seul - Pessoas infectadas 
pela variante Delta, mais trans-
missível, apresentam uma carga 
viral 300 vezes maior do que 
aquelas com a versão original do 
coronavírus nos primeiros dias 
de sintomas da covid-19, des-
cobriu um estudo sul-coreano.

No entanto, a diferença da 
carga viral diminui gradualmente 

ao longo do tempo - para 30 vezes 
em quatro dias e pouco mais de 
dez vezes em nove dias - e se 
iguala aos níveis observados em 
outras variantes após dez dias de 
infecção, informou a Agência de 
Prevenção e Controle de Doenças 
da Coreia (KDCA) nessa terça-feira.

A carga viral maior significa 
que o vírus se espalha mais 

facilmente de pessoa a pes-
soa, aumentando o número 
de infecções e hospitalizações, 
disse o ministro da Sáude Lee 
Sang-won em uma entrevista 
à imprensa.

“Mas isso não significa que a 
Delta seja 300 vezes mais infec-
ciosa... Estimamos que sua taxa 
de transmissão corresponda a 

1,6 vez a taxa da variante Alfa, e 
a cerca de duas vezes a versão 
original do vírus”, disse Lee.

O estudo comparou a carga 
viral de 1.848 pacientes infec-
tados com a Delta a 22.106 
pessoas que tinham outras 
variantes do vírus.

A variante Delta do coro-
navírus foi  identif icada 

inicialmente na Índia, e a 
variante Alfa, no Reino Unido.

Para conter o avanço da 
variante Delta, agora já domi-
nante no mundo, o KDCA fez 
um apelo à população para 
que façam o teste imediata-
mente aos primeiros sintomas 
da covid-19 e para evitar con-
tato pessoal.
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.brConvênio assinado 

entre a Transitar e a 
Infraero (Empresa Bra-
sileira de Infraestrutura 
Aeroportuária) permite que 
a partir de agora o aero-
porto de Cascavel passe a 
receber consultoria técnica 
da Infraero. A assinatura do 
convênio ocorreu na tarde 
de ontem (24), em Brasília, 
pelo prefeito de Cascavel, 
Leonaldo Paranhos. O prazo 
de vigência é de 20 meses, 
mas os serviços devem se 
estender por 18 meses.

Por meio desse con-
vênio, a Infraero pres-
tará duas consultorias: 
uma para apoio técnico 
nas questões operacio-
nais, incluindo cer tifica-
ção operacional; e outra 
para a área comercial, a 
fim de que o aeropor to 
desenvolva uma área de 
varejo e áreas externas 
de locadoras de veículos e 
estacionamento. 

Também está incluída a 
elaboração de projetos de 
engenharia para implanta-
ção de equipamentos de 
auxílio a navegação aérea 
(ILS, ALS e Papi) e respec-
tivas homologações; além 
de um estudo de viabili-
dade técnico e econômico 
para subsidiar o processo 
de concessão do aeroporto 
à iniciativa privada, que 
deverá ser apresentado 
nos próximos seis meses. 
O convênio contempla 
ainda um estudo de via-
bilidade para a implan-
tação de um terminal de 
cargas no aeroporto.

Paranhos destacou que 
agora o aeroporto de Cas-
cavel tem a marca Infraero 

e classificou como uma 
grande conquista: “É muito 
impor tante ter a marca 
Infraero em Cascavel, uma 
marca espetacular, reco-
nhecida mundialmente. 
Isso vai contribuir para 
nos colocar em uma posi-
ção ainda de mais desta-
que no cenário da aviação. 
Nós ainda vamos fazer um 
evento em Cascavel entre-
gando as chaves do aero-
porto para a Infraero”.

De acordo com o pre-
sidente da Infraero, o bri-
gadeiro Paes de Barros, a 
parceria é importante para 
a região oeste do Paraná: 
“Essa parceria com a Pre-
feitura de Cascavel é mais 
um passo para que a gente 
possa alavancar a aviação 
regional no País e é muito 
relevante para a Infraero do 
ponto de vista dos serviços 
que envolvem esse contrato”.

A presidente de Tran-
sitar, Simoni Soares, res-
salta a importância de ter 
um órgão como a Infraero 
realizando a gestão do aero-
porto. “Na prática, teremos 
um órgão com expertise téc-
nica para dar apoio técnico 
diariamente junto ao aero-
porto. Todas as atividades 
do aeroporto estarão sob 
assessoria da Infraero”.

Antes da viagem a Bra-
sília, Paranhos esteve em 
São Paulo, onde se reuniu 
com gestores das compa-
nhias aéreas buscando 
novas opções de malha 
viária para o aeroporto de 
Cascavel. Paranhos também 
tratou com representantes 
da Latam para verificar a 
disponibilidade da empresa 
operar em Cascavel.   

Infraero prestará consultoria 
ao Aeroporto de Cascavel 

Quebra de braço
A briga por conta do pedágio parece antecipar as eleições do 
ano que vem. Pelo menos é disso que acusam cada um que 

fala sobre o assunto. Seja a favor, seja contra. Difícil fica para 
o eleitor, que acredita (ou tenta) que é por ele que a briga 

estava sendo travada.

Santello volta
Quem deve retornar aos 
trabalhos na Câmara de 
Cascavel na próxima semana 
é o vereador professor 
Santello (PTB), que está 
afastado por licença médica 
desde o fim de julho. Em 
seu lugar está o suplente 
Emerson Vilanova (PTB), 
que não desperdiçou a 
oportunidade, elaborando 
um projeto de lei e 
realizando 14 indicações 
no período.

Ney Haveroth
O secretário de Meio 
Ambiente de Cascavel, Ney 
Haveroth, segue internado 
no Hospital de Retaguarda 
tratando da covid-19. De 
acordo com amigos, o estado 
de saúde é estável e ele 
não precisou ser intubado. 
Tem respondido bem ao 
tratamento, apesar de estar 
com um pouco de dificuldades 
para estabilizar a saturação. 

Romulo isolado
O vereador Romulo Quintino 
(PSC) participou das duas 
sessões ordinárias desta 

semana de forma remota, 
porque está em isolamento 
social pelo fato de sua esposa 
ter sido infectada pelo 
coronavírus. Rômulo disse 
que não testou positivo para 
a doença nem apresentou 
sintomas nos últimos dias.

Mulheres
O Legislativo aprovou 
na sessão de ontem (24) 
um requerimento para a 
realização de audiência 
pública para debater as 
políticas públicas voltadas 
para mulheres no Município. 
O evento será realizado no 
dia 24 de setembro, a partir 
das 14h, no plenário da 
Casa de Leis, e contará com 
representantes de vários 
segmentos organizados, ONGs, 
secretarias e Poder Judiciário.

Vazia 
A pauta do Legislativo de 
Cascavel seguiu vazia nesta 
semana. Na sessão de ontem 
(24), foram votados quatro 
projetos de lei, dois do 
Executivo e dois de autoria  
de vereadores e  
um requerimento. 

Paranhos e Bolsonaro 
O prefeito Leonaldo Paranhos 
aproveitou a passagem por 
Brasília para tietar o presidente 
Jair Bolsonaro e para solicitar 
diretamente a ele a retirada da praça 
de pedágio entre Cascavel e Toledo, 
na BR-467, demanda defendida 
por várias entidades da região. Na 
semana passada, Paranhos e Beto 
Lunitti (prefeito de Toledo) combinaram de ir juntos à capital 
federal para tentar tirar a praça do projeto, contudo, Paranhos estava 
sozinho em Brasília, enquanto Lunitti estava em Curitiba.

REPRODUÇÃO
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Empresas têm até hoje para garantir  
parcela do Auxílio Emergencial PR

A Secretaria de Estado da 
Fazenda destaca que as empre-
sas beneficiadas pelo auxílio emer-
gencial oferecido pelo governo do 
Paraná têm até esta quarta-feira 
(25) para pedir o resgate do valor 
e receber a parcela do recurso 
ainda neste mês de agosto. 
Caso façam a solicitação após 
essa data, o dinheiro será depo-
sitado na conta cadastrada até o 
último dia útil do mês seguinte. 
Ao todo, devem ser pagos neste 
mês mais R$ 6 milhões.

As empresas devem resgatar 
o benefício até o dia 25 de cada 
mês. Caso o prazo não seja respei-
tado, o recurso será liberado até 
o dia 31 do mês seguinte. Estão 
cadastradas no portal mais de 37 
mil empresas de pequeno porte 

Câmara terá debate na sexta sobre os
impactos da Reforma Administrativa

O Poder Legislativo de Casca-
vel promove na próxima sexta-feira 
(27) um debate sobre os impactos 
que a Reforma Administrativa pode 
ter na vida dos cidadãos brasilei-
ros. Proposto pela vereadora Pro-
fessora Liliam (PT) e pelo vereador 
Edson Souza (MDB), o encontro 
também conta com o apoio do 
Dr. Lauri (Pros), do Policial Madril 
(PSC), de Emerson Vilanova (PTB), 
de Cidão da Telepar (PSB) e de Ser-
ginho Ribeiro (PDT). O evento será 
das 14h às 17h30.

O debate será feito no formato 
híbrido, com par ticipantes pre-
senciais no Plenário da Câmara 
e outros por acesso remoto, 
além da transmissão pelo portal 
e pelas redes sociais do Legisla-
tivo de Cascavel. 

que podem receber o auxílio. Os 
cadastros gerais foram encerrados 
em 10 de agosto.

O auxílio é destinado a microem-
presas e microempreendedores 
individuais (MEI) dos setores mais 
impactados pela pandemia. São 
atendidos 27 setores relacionados 
na Cnae (Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas).

APLICATIVO
O aplicativo Auxílio Emergencial 

PR, também destinado à consulta 
e ao resgaste do benefício, está 
disponível para download na Goo-
gle Play e App Store. Em caso de 
dúvidas, os empresários podem 
ligar para 0800-642-6650 ou fazer 
contato pelo e-mail contato@auxi-
lioemergencial.pr.gov.br.

PROGRAMA
A lei que criou o programa de 

auxílio emergencial às empresas 
foi sancionada pelo governador 
Carlos Massa Ratinho Junior no 
dia 26 de maio. A iniciativa é um 
esforço do Estado para manter a 
economia aquecida e amenizar o 
impacto das medidas restritivas 
para o combate ao coronavírus 
em segmentos mais afetados. 

Já no ato de sanção, o gover-
nador anunciou a ampliação em 
35% do valor destinado ao auxílio 
emergencial - passando de R$ 59,6 
milhões, de acordo com a proposta 
inicial, para R$ 80,28 milhões. A 
ampliação de recursos também 
aumentou o alcance programa, que 
passou de 86.700 empresas para 
124.960 beneficiadas.

Quem solicitou aos vereadores 
a organização dessa discussão 
pública foram entidades como Sin-
dijus (Sindicato dos Servidores do 
Poder do Judiciário do Estado do 
Paraná), Siprovel (Sindicato dos 
Professores Municipais de Cas-
cavel), APP-Sindicato (Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação 
Pública do Paraná) e Sinteoeste 
(Sindicato dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Ensino Supe-
rior do Oeste do Paraná).

“O objetivo é debater os impac-
tos nas carreiras do ser viço 
público, nas esferas municipais, 
estaduais e federais, bem como na 
vida da população em geral, direta-
mente atingida pela Reforma Admi-
nistrativa. Afinal, essa PEC é mais 
um ataque à classe trabalhadora. 

O que eles querem, na verdade, é 
o retrocesso, para que o serviço 
público não tenha autonomia e 
fique submetido aos desejos dos 
governantes que estiverem no 
poder”, avalia a Professora Liliam.

Edson destaca a importância do 
serviço público para a cidadania e 
como isso é atingido pela PEC. “O 
servidor público é essencial para 
a sociedade como um todo e não 
há serviço público de qualidade 
se não houver valorização e boa 
remuneração. A PEC 32 coloca em 
xeque as carreiras dos servidores, 
ameaça a estabilidade e os deixa 
reféns de critérios poucos objeti-
vos, à mercê de retaliações e per-
seguições. A real intenção dessa 
Reforma é fazer o desmonte dos 
serviços públicos”, afirma.
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 Vacinação contra 
a gripe é aplicada 

em mercados
O Programa Municipal 

de Imunização de Cascavel 
conta com pontos extras de 
vacinação contra a gripe em 

redes de supermercados 
das 18h às 21h. Qualquer 
pessoa com mais de seis 
meses pode tomar a dose.

O objetivo é criar alter-
nativas para estimular 
os moradores a buscar 
pela imunização contra 

a Influenza. A proteção é 
importante para evitar o 

agravamento de síndromes 
respiratórias e, consequen-

temente, os óbitos.
A vacinação continua  

nas unidades de saúde, das 
13h às 16h45, e no quios-

que da Avenida Brasil,  
das 8h às 17h. 

 Considerando a redução de 
internamentos na Macrorregional 
Oeste, o HUOP (Hospital Universitá-
rio do Oeste do Paraná) desativará 
20 leitos da UTI Covid-19 a par-
tir de 1º de setembro. O hospital 
passa de 70 leitos para 50 leitos 
de UTI exclusivos para o atendi-
mento de pacientes com a doença. 

A decisão do fechamento de 
leitos foi tomada em conjunto 
com demais órgãos, como a Sesa 
(Secretaria de Saúde do Estado), 
que acompanha o número de 
internamentos em todo o Estado. 
“Acompanhamos toda a evolução 
da doença na macrorregião e per-
cebemos que esse é o momento 
opor tuno, não apenas para o 

fechamento de leitos covid-19, mas 
para uma reorganização dos leitos 
do hospital”, diz o diretor-geral do 
hospital, Rafael Muniz de Oliveira. 

Em contrapartida, o HUOP fará 
uma reorganização para a abertura 
de mais 15 leitos de UTI adulto e 
20 leitos de enfermaria para aten-
der a demanda de pacientes do 
Pronto-Socorro. “Vai nos ajudar 
muito a desafogar a demanda do 
Pronto-Socorro, que tem sofrido 
com a superlotação. Ressaltamos 
que, apesar das dificuldades, 
nenhum paciente deixou de ser 
atendido nesse período, mas os 
novos leitos garantem um aten-
dimento mais humanizado aos 
pacientes”, ressalta Rafael. 

 A vacinação contra a covid-19 nesta 
quarta-feira (25) será para o público com 
22 anos ou mais. A primeira dose será apli-
cada em todas as unidades de saúde, 
com exceção das UBSs do Santa Cruz, 
Nova Cidade e Floresta, que foram 
transformadas em referência para o 
atendimento de covid-19 e vacinarão 
apenas a 2ª dose para quem tomou a 
primeira nesses locais.

A vacinação terá início às 8h e 
prossegue até o meio-dia, porém, o 
encerramento poderá ocorrer antes, 
conforme a disponibilidade das doses.

Para quem vai receber a segunda 
dose, o horário continua das 13 às 
17h, mas a orientação é para que 
a pessoa esteja na unidade até as 
16h, quando serão abertos frascos 
apenas com a presença de pessoas 
suficientes para esgotar as doses.

Para vacinar, é necessário apre-
sentar documentos pessoais no ato da 
aplicação, preferencialmente CPF, car-
tão SUS ou documento com foto, e um 
comprovante de residência em Cascavel.

Cabe salientar que as pessoas na 
faixa etária de 22 anos que tomaram 
a vacina contra a Influenza precisam 
aguardar 14 dias para receber a dose 

HUOP transforma leitos de covid
em UTI geral a partir de setembro

O HU passa a contar com 29 
leitos de UTI adulto, além de 3 lei-
tos para estabilização de pacientes 
graves. No Pronto-Socorro, perma-
necem 21 leitos de observação, 
além de 25 leitos da unidade G2, 
que estão alocados no mesmo 
espaço. “Esses leitos vão dar um 
grande supor te ao atendimento 
de pacientes da região. Cerca de 
60% do atendimento do Pronto-
-Socorro é de vítimas de trauma, 
ou seja, pacientes graves, e que 
precisam leito de UTI, por isso a 
importância do aumento destes 
leitos”, explica Rafael. 

A reorganização de leitos ocorre 
a partir de 1º de setembro, com 
a desativação dos leitos Covid-19.

Cascavel vacina população com mais de 22 anos
da vacina anticovid.

A vacinação da segunda dose segue 
normalmente. Confira o cronograma.
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Agricultores que integram o pro-
grama Agricultura Familiar em Cas-
cavel participa hoje (25) do Fórum 
da Agricultura Familiar. O evento é 
realizado pela Prefeitura de Casca-
vel, por meio do Comsea (Conselho 
Municipal de segurança alimentar e 
Nutricional), em parceria com Areac 
(Associação Regional dos Enge-
nheiros Agrônomos de Cascavel), 
Itaipu, Sindicato Rural Patronal, 
Caisan (Câmara Interministerial de 
Segurança Alimentar e Nutricional), 
Secretaria de Saúde e mais 16 insti-
tuições da sociedade civil, 
entre associações, coope-
rativas, sindicatos, institui-
ções de ensino, pastorais 
e instituições religiosas.

O objetivo do Comsea é 
ter mais plantio em quan-
tidade, variedade com 
diversificação de produ-
tos e fortalecer o produtor. “Quere-
mos descascar mais e desembalar 
menos. Atualmente nós constatamos 
o excesso de algumas variedades e 
falta de outras. Queremos, com os 
agrônomos da Areac, orientar os 
produtores quanto à necessidade de 
diversificar a produção para poder-
mos oferecer quantidade, qualidade 
e variedade de verduras e legumes 
para o mercado consumidor e tam-
bém para os programas municipais 

Fórum da Agricultura Familiar 
debaterá diversificação de produtos 

que compram esses alimentos direto 
do produtor”, explicou a presidente 
do Comsea, Leonídia Romani.

MELHOR ÉPOCA DE PLANTIO
A intenção é orientar os produto-

res quanto a melhor época de plantio 
para cada variedade e, ainda, orien-
tar sobre o que plantar e 
como melhorar esta pro-
dução. “Queremos pro-
mover o for talecimento 
da agricultura familiar 
na nossa região e, 

assim, estare-
m o s  t a m b é m 
dando condições 
de os produto-
res melhorarem 
s u a s  v e n d a s 
e  consequen -
t e m e n t e  s u a 
renda”, disse a 

presidente do Comsea.

QUESTIONÁRIO
Os produtores tam-

bém devem responder 
um questionário que 
será aplicado pelos agrô-
nomos da Areac com o 
objetivo de descobrir 
quais são as principais 
dificuldades que essas 
famílias enfrentam no 

dia a dia de trabalho, produção e 
comercialização.

ONDE SERÁ REALIZADO
O Fórum terá início às 13h30, 

na sede da Areac, em Cascavel, 
na Rua Paranavaí, 1.370, no Bairro 
Pacaembu. 

A intenção é 
orientar os 
produtores 

quanto à melhor 
época de plantio 

para cada 
variedade
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 Cascavel é uma das 12 cidades do 
Estado inseridas no Programa Casa Fácil 
Paraná, criado pelo governador Ratinho 
e que irá liberar subsídio de R$ 15 mil 
para a entrada da casa própria para 
famílias com renda mensal de até três 
salários mínimos.

Em Cascavel, nesta primeira etapa do 
programa, 376 famílias serão contempla-
das com os valores imediatamente. Serão 
mais de 520 casas pelo programa.

O prefeito Leonaldo Paranhos esteve 
no Palácio do Iguaçu, em Curitiba, para 
assinar o convênio com a Cohapar, na 
última segunda-feira.

Em Cascavel, três projetos habitacio-
nais, de duas construtoras diferentes, 
foram aprovados. Os projetos foram ela-
borados por construtoras vinculadas ao 
programa federal Casa Verde e Amarela, 
que tem financiamento pela Caixa.  

O prefeito Leonado Paranhos agrade-
ceu ao governador Ratinho Junior e ao 

presidente da Cohapar, Jorge Lange, por 
Cascavel estar inserida no benefício que 
auxiliará muitas pessoas a terem a casa 
própria. “Quero registrar meu agradeci-
mento, em nome da população de Cas-
cavel. É extraordinária essa liberação 
das casas para pessoas que precisam 
ter essa oportunidade de conquistar a 
casa própria e realizar um sonho tão 
importante para a vida delas. Claro 
que terá o sorteio dos inscritos e o 
governo paga a entrada da casa, facili-
tando, assim, a vida das pessoas, a inser-
ção na casa própria que é um sonho de 
todos”, avaliou Paranhos.

O subsídio de R$ 15 mil é para pes-
soas com renda mensal de até três salários 
mínimos e que não possuam a casa pró-
pria e nem tenham sido beneficiadas em 
outros projetos habitacionais do Estado 
ou da União.

Em Cascavel, estima-se que o déficit 
habitacional urbano é de 8.518 moradias 

e 5.778 famílias possuem renda inferior a 
três salários mínimos mensais.

De acordo com Vinicius Boza, presi-
dente da Cohavel, há muito a ser feito, 
mas as bases estão lançadas para resol-
ver a questão habitacional em Cascavel. 
“Sabemos que há muito ainda a fazer para 
enfrentar a questão habitacional em Cas-
cavel, mas as bases estão lançadas, pro-
jetos concluídos, novas construções em 
andamento, linhas de financiamento assi-
nadas. Esse programa que irá levar mora-
dia para famílias que não tem o valor da 
entrada, trazendo mais facilidade para 
adquirir a casa própria e sair do aluguel”.

COMO PARTICIPAR
As inscrições devem ser feitas no site 

http://www.cohapar.pr.gov.br/cadastro, 
onde os interessados vão preencher uma 
ficha com dados pessoais, financeiros e de 
composição familiar, além de escolherem 
o município de interesse.

 O governador Ratinho Junior 
assinou a ordem de serviço para 
ampliação do sistema de coleta 
e tratamento de esgoto que irá 
beneficiar mais de 5,8 mil famí-
lias de Cascavel. São quase R$ 
10 milhões de investimentos que 
permitirão a Cascavel ser a única 
cidade do Brasil com 100% da 
água e esgoto tratados. 

Cascavel que já está na elite 
dos dez municípios que possuem o 
melhor saneamento básico no Brasil, 
e dará um salto na qualidade de vida 
da população com os novos investi-
mentos. “Eu não tenho dúvidas de 
que Cascavel, sendo a única cidade 
do Brasil a chegar a essa marca 
extraordinária, teremos outros 
benefícios, como projetos ambien-
tais, de outros países, porque, 
de fato, ter uma cidade com esse 
número de famílias atendidas - são 
mais de 140 mil ligações de água, 

de tratamento de esgoto -, atrai 
investimentos de outras cidades, 
estados e outros países”, afirma o 
prefeito Leonaldo Paranhos.

Com a elevação no ranking 
do saneamento básico, Cascavel 
poderá, inclusive, pleitear projetos 

ambientais com captação de recur-
sos a fundo perdido. “Cascavel é 
uma cidade que não para, tem 
crescido muito e isso me orgulha 
muito, de estar, neste momento, 
conduzindo nossa cidade para um 
futuro melhor”, afirma o prefeito. 

Cascavel será a 1ª cidade Brasil 
com 100% do esgoto tratado

PARANHOS com o governador Ratinho Junior: “Cascavel não para”

 DIVULGAÇÃO

Cascavelenses terão subsídio para entrada da casa própria
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 Segurança do condutor 
e dos demais usuários

Para garantir maior segurança para o condutor e demais pessoas na via, a 
orientação é para que o equipamento esteja dotado de indicador de veloci-
dade; campainha; sinalização noturna dianteira, traseira e lateral; espelhos 

retrovisores em ambos os lados e pneus em condições mínimas de segurança.
“Nossa recomendação é para que os condutores utilizem capacete para maior 

segurança, assim como roupas claras e sapato fechado, além de atenção à 
sinalização. Mas a maior recomendação é quanto à velocidade e o respeito aos 

demais usuários da via”, enfatiza Luciane de Moura.

 Ecologicamente corretos, práti-
cos, econômicos e ágeis, principal-
mente ágeis, eles vieram para ficar. 
E preocupar! O fluxo de bicicletas 
motorizadas e de patinetes elétricos 
cresce a cada dia na mesma propor-
ção que as denúncias e as reclama-
ções que chegam à Transitar, devido 
à alta velocidade que os condutores 
estão empreendendo nesses equi-
pamentos que, para poder utilizar 
ciclovias e ciclofaixas, em regra, não 
devem ultrapassar 25 km por hora.

É por essa razão e também por ser 
uma nova opção de transporte e trân-
sito que o setor de educação, com a 
fiscalização, está iniciando as ações 
também para os veículos elétricos em 
Cascavel. As primeiras ações começa-
ram ontem (24) e seguirão por tempo 
indeterminado. Com foco orientativo, 
num primeiro momento os agentes 
abordarão para tirar dúvidas e expli-
car o que pode e o que não pode na 
ciclovia e na ciclofaixa.

De acordo com a presidente da 
Transitar, Simoni Soares, a maior 
preocupação é com o risco de aci-
dentes: “O que não pode é acele-
rar. Queremos que todos possam 
usar os equipamentos, que são 
viáveis para a mobilidade urbana, 

CICLOVIAS E CICLOFAIXAS

Fiscais orientam sobre uso de
patinetes e bicicletas elétricas

mas de forma consciente e segura. 
O que os condutores precisam com-
preender é que, se forem flagrados 
pelos agentes de trânsito transi-
tando acima da velocidade permi-
tida, colocando em risco a segurança 
dos usuários da via, o equipamento 
poderá ser removido ao pátio até a 
sua regularização perante os órgãos 
competentes”, alerta Simoni. 

SECOM

O que dizem 
as normas

Engana-se quem acha que a circulação 
desses veículos não tem norma. 
Segundo a educadora de trânsito 

da Transitar, Luciane de Moura, as 
resoluções do Contran 315, 465 e 

842 estabelecem algumas normativas 
para a regulamentação dos veículos 

elétricos, inclusive diferenciando 
quem pode circular ou não nas 

ciclovias ou ciclofaixas.
A norma diz que, para estar na ciclovia 
ou na ciclofaixa, os veículos devem ter 
potência nominal máxima de até 350 
watts; atingir velocidade máxima de 
25 km/h; serem dotados de sistema 

que garanta o funcionamento do 
motor somente quando o condutor 

pedalar (caso das bikes elétricas) 
e não dispor de acelerador ou de 

qualquer outro dispositivo de variação 
manual de potência.

OBJETIVO é orientar adeptos dos novos meios de transporte para prevenir acidentes
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 A Escola de Saúde Pública Municipal e 
o Programa de Residência Multiprofissional 
em Saúde da Família, vinculado à Secretaria 
de Saúde de Cascavel, realizam nesta quar-
ta-feira (25) a palestra “A Política Nacional 
de Atenção Básica (PNAB) e suas conse-
quências para a Atenção Primária brasileira”.

O evento, voltado à qualificação dos 
residentes em Saúde da Família e demais 
profissionais da Rede de Atenção à Saúde 
de Cascavel, faz parte do cronograma de 
atividades educativas elaborado para con-
tribuir com o processo de formação dos 
residentes em Saúde da Família e demais 
profissionais da rede, destacando a impor-
tância do desenvolvimento de ações de 
forma multiprofissional e interdisciplinar.

“A palestra fará um comparativo 
acerca da mudança apresentada na PNAB, 
em 2017, em relação à de 2011. Assim, 

são necessários discussões e debates 
sobre essa política pública para com-
preendermos as suas consequências para 
atenção primária em saúde. Cabe desta-
car que a Atenção Básica figura como 
porta de entrada e ponto de comunica-
ção da Rede de Atenção à Saúde, coor-
denadora do cuidado e ordenadora das 
ações e serviços disponibilizados na rede 
e responsável pela resolução de 85% das 
demandas de saúde. Nesse sentindo, 
faz-se necessária as discussões sobre 
as mudanças no modelo assistencial da 
Atenção Primária em Saúde; a multipro-
fissionalidade das equipes, acolhimento, 
o cuidado, cobertura por cadastramento 
e o redirecionamento da política de 
saúde” explicou Gilson Fernandes da Silva, 
enfermeiro e gerente da Escola de Saúde 
Pública Municipal.

 Uma reunião nessa terça-feira 
(24) entre representantes do Muni-
cípio de Cascavel e do governo do 
Estado discutiu os detalhes para a rea-
lização do programa Paraná em Ação 
deste ano, que está programado para 
acontecer de 16 a 19 de novembro. 
O Paraná em Ação tem como finali-
dade oferecer serviços que promo-
vam cidadania, defesa de direitos e 
inclusão social da população.

Neste ano, por conta da pandemia 
de coronavírus, o formato terá algumas 
mudanças, principalmente na questão 
de emissão de carteiras de identidade, 
que serão agendadas.

As feiras de serviço Paraná Cida-
dão são ações integradas e con-
centradas, realizadas a par tir da 
ar ticulação com as instituições 
parceiras que fornecem ser viços 
gratuitos que promovam cidadania 

e inclusão social.
São prestação de serviços nas 

áreas de trabalho, documentação, 
tarifa social de água e luz, orien-
tação jurídica, direitos humanos, 
defesa do consumidor, assistência 
social, saúde, educação, segurança, 
trânsito, habitação, inclusão digital, 
além de cultura e lazer.

O local onde acontecerá o evento 
deste ano ainda será definido. 

Município e Estado discutem a 
realização do Paraná em Ação 

Palestra abordará Política Nacional de Atenção Básica
OBJETIVOS DA ESCOLA
O objetivo da Escola de Saúde Pública 

Municipal é qualificar os residentes e os 
profissionais para proporcionar à popu-
lação mais informações acerca do SUS, 
das doenças, das formas de prevenção e 
promoção para assegurar à comunidade 
uma qualidade de vida.

A palestra será ministrada pela pro-
fessora Beatriz Rosana Gonçalves de Oli-
veira Toso, enfermeira, doutora em Ciên-
cias, estágio de pós-doutorado na Escola 
Nacional de Saúde Pública da Fiocruz.  

SERVIÇO:
O que: Palestra sobre a Política Nacional de 
Atenção Básica
Quando: 25 de agosto, às 13h30
Onde: Auditório da Prefeitura de Cascavel
Quem: Residentes do Programa Multiprofissional em 
Saúde da Família demais interessados na temática
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 A Semana Literária do Sesc PR chega 
à 40ª edição, realizada em parceria com 
a UFPR (Universidade Federal do Paraná). 
Também conta com a Feira do Livro, que 
está com edital aberto para livrarias e dis-
tribuidoras de livros que tenham interesse 

 Que tal comer bem e ainda fazer 
o bem? Uma combinação maravi-
lhosa! Pois você pode participar. Os 
Protetores Voluntários, de Cascavel, 
promovem neste sábado (28) a Fei-
joada do Bem em prol dos animais 
resgatados das ruas da cidade.

Além da ajuda, o precinho está 
bem camarada, para não haver 
desculpas em não participar.

Você paga R$ 20 se for retirar 
a porção na Rua Panamá, 452; ou 
R$ 25, se quiser receber no con-
forto da sua casa.

A porção inclui uma marmita de fei-
joada pura, couve refogada e laranja.

Garanta já o almoço de sábado 
e ainda ajude os animaizinhos.

Informações e reservas pelos tele-
fones (45) 99935-5337, com Suze, e 
(45) 99968-3896, com Kasty.

Impor tante: Reservas até o 
meio-dia de sexta-feira (27) e reti-
rada no local das 11h às 14h.

Feijoada do bem ajuda os
animais resgatados das ruas

Sesc PR abre edital da Semana Literária
em vender seus produtos no evento, que 
ocorre de 28 de setembro 1º de outubro.

As vendas dos livros poderão ocorrer 
em lojas físicas ou em ambientes on-line, 
da própria livraria. Para o candidato que 
opte pelo serviço digital, o mesmo deve 

possuir endereço próprio de e-commerce 
para o comércio de livros.

Podem participar da seleção livrarias e 
distribuidoras de livros sediadas no Paraná. 
As inscrições estão abertas até 31 de agosto 
e devem ser realizadas exclusivamente pelo 
site do Sesc PR, onde também é possível 
consultar ao edital e verificar toda a docu-
mentação que deve ser enviada.

As inscrições passarão por análise docu-
mental da comissão de seleção. O resultado 
está previsto para ser divulgado a partir do 
dia 10 de setembro. Os selecionados terão 
o link e o logotipo do seu e-commerce 
disponibilizados no site do evento, assim 
como as lojas físicas também serão listadas 
na supracitada plataforma.

Confira o edital e as inscrições em 
https://www.sescpr.com.br/edital/

edital-de-selecao-de-livrarias- 
e-distribuidoras-de-livros/ 
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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
Este pode ser um bom dia para você ganhar dinheiro e, quem 
sabe, até saldar uma dívida que há tempos tira o seu sono. A 
grana extra pode vir de uma herança, uma gratificação ou até 
um prêmio por ter ajudado alguém a resolver alguns problemas. 
Controle bem os gastos para não se apertar ainda mais.

A Lua em Sagitário renova seu otimismo e dá forças para correr 
atrás dos seus objetivos. Terá clareza para seus objetivos e muita 
habilidade para defender seus projetos.  Terá ajuda para agilizar 
as tarefas. Nas paqueras, seu jeito alegre e alto-astral vai chamar 
atenção e pode atrair muitos admiradores.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Com Mercúrio em Virgem, você terá muita facilidade para dialogar 
e convencer as pessoas. A Lua na Casa 4 também incentiva você 
a explorar a sua experiência para brilhar no trabalho. Bom dia para 
tirar um velho projeto da gaveta e colocar em prática.

Você pode ter boas ideias no trabalho e saberá direitinho o que 
dizer para convencer as pessoas. Você só precisa ter cuidado 
com o que fala à tarde, pois há grande risco de deixar escapar 
um segredo e enfrentar transtornos por isso. Encontros e papos 
descontraídos vão facilitar as paqueras.

A Lua entra na Casa 2 e traz sorte com grana.Agora, o astro 
forma uma quadratura com o Sol à tarde e isso indica que pode 
ter problemas com amigos por causa de grana.Vênus indica que 
pode conhecer um crush bem parecido com você.

Câncer 21/06 a 21/07
Você pode surpreender os chefes e colegas com ideias e propos-
tas inovadoras. Há risco de enfrentar atrasos ou mal-entendidos 
no emprego à tarde. Aposte em papos descontraídos para se 
aproximar de alguém especial.

Algumas mudanças que você deseja para a sua carreira terão mais 
chance de se concretizar hoje. Você vai mostrar mais interesse e 
vontade de progredir no trabalho e isso pode abrir novas portas para 
você no emprego e ainda garantir uma grana extra para o bolso.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você terá sorte em todas as parcerias que fizer, só precisa ter 
jogo de cintura se firmar sociedade com parentes: saiba negociar 
e fazer acordos. No amor, o romance está no ar e a Lua na Casa 
7 indica um bom dia para iniciar um namoro.

Touro 21/04 a 20/05
Trabalhar em equipe e trocar ideias deve garantir resultados posi-
tivos para todos e você ainda pode aprender com a experiência 
dos outros. Hoje também alguns astros podem despertar saudade 
ou preocupação com alguém que mora longe. Faça contato para 
acalmar seu coração.

A Lua na Casa 11 vai facilitar as parcerias e avisa que você poderá 
contar com o apoio dos amigos para o que precisar. No amor, 
quem está na pista pode querer continuar assim por um tempo, 
mas terá muita facilidade para fazer amizades e se aproximar 
das pessoas na paquera.

Respeite o desejo de se isolar e busque um lugar tranquilo para 
cumprir as suas tarefas. Assim, será mais fácil se concentrar e 
dar conta do recado. Pode conhecer um crush magia e sentir 
uma atração irresistível.

Use seu carisma para agradar os colegas, os chefes e clientes. 
Você também pode faturar uma grana extra em jogos e sorteios: 
faça sua fezinha. Na paquera, seu charme será irresistível e os 
matches vão surpreender.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 4

Tipos de
bolsas

oferecidas 
pelo Prouni

Estado 
dos que
"viraram
a noite"

Evita a
subversão
ética no
esporte

Orientada
por seu

advogado
(a ré)

Região de
Acre e

Roraima
(abrev.)

Santa (?)
do Sapu-
caí, cida-
de de MG

Detesta-
dos; abo-
minados

Assim ou
(?): de um

jeito ou 
de outro

Alvo da
fúria das
águas na
ressaca

Nela é
instalado 

o olho
mágico

Fórmulas
para

enfeitiçar
alguém

Pedra
verde de

estatuetas
chinesas

Uma das
ofertas de
sites de
imóveis

Luta pela
causa

palestina
(sigla) 

Cavalo
muito
veloz

(?)
taxativo, 
conceito
jurídico

Condição
da corda
de varais

Egberto
Gismonti,
músico

brasileiro

Tirar o 
(?): usar
pela pri-

meira vez

(?) Smith,
teórico do
liberalismo
econômico

Saco de (?): leva to-
das as culpas (bras.)
"Puro (?)", sucesso 
do Barão Vermelho

Ruy (?), cineasta
Deixar de responder

aos comandos 
(o computador)

Chefe do
Executivo
estadual 

Sufixo de
"chilena"

(?) de so-
pro: flauta
ou oboé

(?) CN,
postal de
Toronto,

no Canadá

Acordo
que o

comer-
ciante

insolvente
faz para
evitar a
falência 

Livro das 
Revela-

ções (Bíb.)

"Sem (?)":
a pessoa
que diz
tudo o 

que pensa

Oersted
(símbolo)
Hiato de
"caótico"

Na hipó-
tese de
(?) fixa:

obsessão

Pequeno
roedor 
Não es-

trangeiro

Criação de
Spielberg 

Neste
momento

(?) de
chocolate,

atrativo 
de festas

Dor
causada

por gases

Destino
temporal
atribuído 
à alma 

IGPAC
INSTRUMENTO

TORREXCN
ENARITAT
GOVERNADOR

ORLAASSADO
AERPTEIL
LNORUJADE

ETERNIDADE
PONTADAOD

CASCATACASO
RAIVISP
CONCORDATA

FILTROOEEG
APOCALIPSE
LSELOADAM

4/adam — jade — rita. 5/torre. 6/corcel. 7/pontada. 8/encantos.
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BANCO 20

NEMP
ESTIVADOR

ACUARIMITO
TABACOCP
AUARCAR

ARMANILI
DESPEDIDA

PANOCANTOS
USOVADIO

FRIOECF
LSAMPAIO
OPOREDR

OREPONTEM
AEROVIARIO

SAROLEAL

Base da 
alimenta-

ção do
colibri

A que lhe
pertence

É adquiri-
da aos 18
anos de
idade

Local que
vende
óculos

Privati-
vas; parti-

culares

Carre-
gador de
cais do
porto

Braço,
em inglês

De
tamanho
inferior

Assumir 
(prejuí-

zos)

Conser-
vante do
cadáver

Significa
"Mundial",
em OMC

Criação
mental

Indica o
Leste, na
rosa dos
ventos

Con-
frontar;

comparar

Ditongo
de 

"biscoito"

Tribunal
Regional
Eleitoral
(sigla)

Fiel;
honesto

Funcionário
de compa-
nhia aérea

Curo

"Sem (?) 
nem beira"
Proibição

social

Encurralar 
Erva

usada no
cigarro

Demitida

Qualquer
tecido

Tenho por
costume

Baixa tem-
peratura

Sidney (?),
ator

O fruto da
pereira

Mas, em
espanhol

Antes
de hoje

Antecede
o "J"

Atribuo al-
gum dom a

Reprodu-
zo; copio 
Copo de
chope

Deso-
cupado

Caixa do
sorveteiro

Junção de 
paredes (pl.)

Flutuar
no ar 

Consoantes
de "capa"
Casa de
saúde

Substân-
cia azul
corante
Somente

3/arm. 4/opor — pero. 6/formol. 7/clínica. 10/aeroviário.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
32 
01 
01 
35

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

        12

 Um casal morreu em um acidente na 
BR-277 entre Medianeira e São Miguel do 
Iguaçu nessa terça-feira (24). O veículo San-
dero Stepway tinha placas de Cascavel.

Antes de cair no barranco na altura 
do KM 678, o veículo atingiu uma 
árvore, que arrancou o motor.

Equipes da Ecocataratas e do Corpo de 
Bombeiros foram até o local, mas os dois já 
estavam sem vida. A PRF (Polícia Rodoviária 
Federal), a Criminalística e o IML (Instituto 
Médico Legal) de Foz do Iguaçu foram acio-
nados para perícia e remoção dos corpos.

Uma das vítimas foi identificada como 
Ana Julia Silveira de Mattos, de 28 anos. A 
segunda vítima estava sem identificação 
no IML até o fechamento da edição.  

 O júri popular dos cinco acusa-
dos da morte da psicóloga Melissa 
Almeida Araújo entra hoje no terceiro 
dia. Melissa foi morta na entrada 
de casa em Cascavel, em maio de 
2017, vítima de uma emboscada. 

O Tribunal do Júri ocorre no audi-
tório da Sede Ahú da Secretaria de 
Justiça do Paraná em Curitiba e é 
presidido pelo juízo da 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba. Somente um dos acu-
sados está presente; os demais irão 
prestar depoimento de forma virtual 
dos presídios onde estão. 

Melissa estava com o marido 
e o filho no dia do atentado, mas 
os dois sobreviveram. Ela atuava 
como agente na Penitenciária 
Federal de Catanduvas e teve sua 
rotina monitorada por pelo menos 
40 dias, sendo considerada um 
alvo de “fácil alcance”, de acordo 
com as investigações, que concluí-
ram que o crime foi represália à 
atuação do Estado no controle da 
disciplina interna nas unidades do 
sistema carcerário federal.

Segundo a acusação, os 

denunciados agiram no interesse 
do PCC (Primeiro Comando da Capi-
tal), maior facção criminosa que 
atua em território nacional com pro-
pósito de vingança a funcionários 
e autoridades do Depen (Departa-
mento Penitenciário Nacional), e 
também motivados pela ideia de 
intimidação de toda a categoria de 
agentes penitenciários federais. 

No primeiro dia do júri, foram 
ouvidas a vítima sobrevivente, o 
policial civil marido de Melissa, o 
delegado da Polícia Federal Marco 
Smith, que conduziu as investiga-
ções, e uma testemunha civil que 
era proprietário de uma residência 
alugada pelos acusados.

Ontem pela manhã houve deli-
berações e oitivas de cinco teste-
munhas de acusação e, à tarde, 
quatro testemunhas foram ouvi-
das durante o Júri. No total, nove 
depoentes foram ouvidos até o 
fechamento desta edição.

A previsão é de que o júri seja 
concluído na noite de sexta-feira 
ou no sábado.

Caso Melissa: júri
entra no terceiro dia

Homens são 
presos em tentativa 

de assalto
Dois homens foram presos em 

flagrante na tarde de ontem (24) 
durante uma tentativa de roubo a 
uma empresa na Rua Jânio Qua-

dros, no Bairro Pioneiros Catarinen-
ses, em Cascavel.

Segundo informações da PM, dois 
homens armados entraram em 

uma empresa de ar-condicionado, 
renderam os funcionários e pega-

ram celulares, joias e certa quantia 
em dinheiro. 

Vizinhos notaram a movimentação 
e acionaram a PM e várias viaturas 

foram até o local. 
Os dois foram encontrados em um 
cômodo nos fundos do barracão 

e com eles foram encontrados um 
celular, duas correntes de ouro e 

um revólver Taurus calibre 32 e três 
munições.

Um funcionário foi agredido e 
encaminhado para atendimento 

médico pelo Siate.

Dois morrem em acidente na BR-277
RPC 

VEÍCULO teve o 
motor arrancado
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 Antes mesmo de ser anunciado 
como reforço do FC Cascavel, o 
nome do goleiro Douglas Faria 
Marques já está regularizado pelo 
BID (Boletim Informativo Diário), 
sistema de registro da Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF). O 
goleiro de 1,85m de altura e 28 
anos de idade treina com o grupo 
desde a semana passada.

Douglas foi contratado após 
uma lesão do terceiro goleiro do FC 
Cascavel, Orlando, que deve ficar 
de dois a três meses parado no 
departamento médico do clube. O 
novo jogador deve ser apresentado 
oficialmente nos próximos dias, 
mas ainda não está confirmado 
para a partida deste sábado.

O FCC vem de uma sequência 
de quatro empates, o que fez com 
que o time ganhasse companhia na 
liderança do Grupo 8 da Série D. 
Com 24 pontos e 66,7% de apro-
veitamento, a equipe disputa o pri-
meiro lugar com o Joinville. O time 

COMO ESTÁ O GRUPO 8 – SÉRIE D
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º FC Cascavel 24 12 6 6 0 24 14 10 66,7
2º Joinville 24 12 6 6 0 14 5 9 66,7
3º Esportivo 15 12 3 6 3 11 11 0 41,7
4º Marcílio Dias 15 12 3 6 3 10 13 -3 41,7
5º Caxias 14 12 3 5 4 12 11 1 38,9
6º Juventus-SC 14 12 3 5 4 10 10 0 38,9
7º Aimoré 11 12 3 2 7 13 15 -2 30,6
8º Rio Branco-PR 7 12 1 4 7 6 21 -15 19,4 

PRÓXIMA RODADA (28 E 29/8)
 FC Cascavel  x Marcílio Dias
 Rio Branco  x  Caxias
 Juventus x  Esportivo
 Aimoré  x  Joinville 

Cascavelense no 
Sul-Americano 

na Bolívia
A Confederação Brasileira de Despor-
tos Aquáticos divulgou a relação de 

atletas convocados para o Campeonato 
Sul-Americano de Esportes Aquáticos e 
para os Jogos Pan-Americanos Junior na 

Bolívia. Sete atletas que estiveram na 
Tóquio 2020 foram convocados para o 
Pan de Cali, de 26 a 30 de novembro.

Na lista de convocação estão: Ana Caro-
lina Vieira, Beatriz Dizotti, Stephanie 

Balduccini, Breno Correia, Caio Pumpu-
tis, Matheus Gonche e Murilo Sartori.
Para o Sul-Americano infantil e Juvenil, 
foram convocados 48 atletas, para as 
disputas de 7 a 14 de novembro, em 

Santa Cruz de La Sierra.
Cascavel terá um representante na 

competição: Willyan Haruo Matana. O 
nadador do Clube Comercial vai dispu-
tar duas provas: 200 metros borboleta 
e 1.500 metros pela categoria juvenil. 
Na participação no Campeonato Brasi-
leiro Juvenil, no Recife, no fim de julho, 

o cascavelense foi medalha de ouro 
nos 200 metros borboleta e de prata 
nos 400 metros medley. Conquistas 

que lhe renderam a convocação para 
a seleção brasileira.

cascavelense tem vantagem no 
saldo de gols e no número de gols 
marcados. A decisão entre os dois 
pode ficar para a última rodada da 
fase, quando as duas equipes se 
enfrentam em Santa Catarina.

Apesar do compromisso em 
casa, no próximo sábado, pela 
penúltima rodada, o pensamento 
da comissão técnica é de poupar 
alguns jogadores para descanso 
visando à primeira par tida da 
semifinal do Paranaense, dia 1º de 
setembro, contra o Athletico.

FC Cascavel contrata goleiro 
para a sequência da temporada

EQUIPE intensifica treinos físicos de olho na pró-
xima fase da Série D e na semifinal do Paranaense

 ASSESSORIA

Cascavel Futsal tem desafio fora de casa

O Cascavel Futsal tem mais um desa-
fio fora de casa pelo Paranaense da Série 
Ouro. Será nesta sexta-feira (27), às 18h, 
em Campo Mourão.

A equipe aproveitou o início da 
semana para reforçar os trabalhos físicos, 
em academia e na quadra.

Em segundo lugar na classificação, 

com 28 pontos, quatro atrás do líder Foz 
Cataratas, o Cascavel precisa vencer para 
não correr o risco de perder o lugar para 
o OLF/Romancini, que está na cola, com 
um ponto atrás.

Já o Campo Mourão ocupa a sexta 
posição, com 21 pontos, também com 13 
partidas realizadas.
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VEJA COMO ESTÁ O BRASILEIRÃO
#   Time  P  J  V  E  D  GP  GC  SG  %
1º Atlético-MG  38  17  12  2  3  26  12  14  75
2º Palmeiras  32  17  10  2  5  27  19  8  63
3º Fortaleza  32  17  9  5  3  27  16  11  63
4º Bragantino  31  17  8  7  2  28  18  10  61
5º Flamengo  28  15  9  1  5  28  16  12  62
6º Corinthians  24  17  6  6  5  16  15  1  47
7º Atlético-GO  24  17  6  6  5  15  17  -2  47
8º Ceará  24  17  5  9  3  19  17  2  47
9º Athletico-PR  23  16  7  2  7  22  19  3  48
10º Internacional  22  17  5  7  5  22  22  0  43
11º Santos  22  17  5  7  5  19  19  0  43
12º São Paulo  21  17  5  6  6  14  19  -5  41
13º Juventude  20  16  5  5  6  13  18  -5  42
14º Cuiabá  20  17  4  8  5  17  18  -1  39
15º Bahia  18  17  5  3  9  20  28  -8  35
16º Fluminense  18  16  4  6  6  13  18  -5  38
17º Grêmio  16  16  4  4  8  12  17  -5  33
18º Sport  15  17  3  6  8  8  14  -6  29
19º América-MG  15  17  3  6  8  13  22  -9  29
20º Chapecoense  6  17  0  6  11  14  29  -15  12

     17ª RODADA
 Atlético-GO 1 x 1 Chapecoense
 Grêmio  2 x 0  Bahia
 Juventude  1 x 1 Fortaleza 
 Palmeiras  0 x 2 Cuiabá 
 Ceará  1 x 1 Flamengo 
 Athletico-PR  0 x 1  Corinthians 
 Santos  2 x 2 Internacional 
 Sport  0 x 1  São Paulo 
 Fluminense  1 x 1  Atlético-MG 
 América-MG  0 x 2  Bragantino 

  18ª RODADA 
  SÁBADO – 28/08

17h Sport  x  Chapecoense 
19h Fortaleza  x  Cuiabá
19h Juventude  x  São Paulo 

    DOMINGO – 29/08
21h Palmeiras  x  Athletico-PR 
21h Grêmio  x  Corinthians 
11h América-MG  x  Ceará 
16h Santos  x  Flamengo 
18h15  Fluminense  x  Bahia 
20h30  Bragantino  x  Atlético-MG

   SEGUNDA – 30/08
20h Atlético-GO  x  Internacional 

 A fase de quartas de final da 
Copa do Brasil será aberta na noite 
desta quarta-feira com a disputa 
de três partidas envolvendo algu-
mas das equipes que melhor tem 
representado o País nas últimas 
competições continentais. Os due-
los dão início à briga por uma vaga 
nas semifinais.

O destaque da noite fica para 
Grêmio e Flamengo, que voltam a se 
enfrentar em um mata-mata. O Grê-
mio chega para o confronto vivendo 
seu melhor momento nos últimos 
dois meses. Mesmo que ainda esteja 
na zona de rebaixamento do Brasilei-
rão, o Tricolor conseguiu vencer duas 
partidas consecutivas. O Flamengo 

não deve contar com o zagueiro 
Léo Pereira, que sentiu dores no 
pé no empate com o Ceará. Já na 
lateral direita, Isla deve ser relacio-
nado, e disputa a vaga com o jovem 
Matheuzinho.  

O Athletico busca sua recupera-
ção. Se no Brasileirão o time tem 
uma queda de rendimento, a Copa 
do Brasil é a chance de embalar, 
porém com a necessidade de pou-
par alguns jogadores mais des-
gastados. De outro lado também 
tem o Santos tentando se segurar 
depois da eliminação na Copa Sul-
-Americana. As ausências serão por 
Camacho, que já disputou a compe-
tição pelo Corinthians, e Marinho, 

que segue lesionado. 
Com tendência de equilíbrio, São 

Paulo e Fortaleza jogam no Morumbi 
alimentando o sonho de conquistar 
a Copa do Brasil pela primeira vez. 
Martín Benitez e Luciano estão de 
volta ao São Paulo após um longo 
período de recuperação de lesão. 
Em 21 jogos de confronto entre as 
equipes, além de cinco empates, o 
São Paulo somou 12 vitórias e viu o 
Fortaleza vencer apenas quatro.  

Copa do Brasil abre quartas de final

 O empate entre Fluminense e 
Atlético-MG por 1 a 1 foi histórico. De 
pênalti, Fred fez seu gol de número 154 
em Campeonatos Brasileiros e igualou 
à marca de Romário. Agora, o atacante 
de 37 anos só tem um concorrente pela 
frente e que dificilmente será alcan-
çado: Roberto Dinamite. 

O ídolo do Vasco marcou 190 gols 
em 326 jogos pela competição nacional. 
Fred, pelo menos, pode comemorar o 
fato de ser o maior goleador dos pon-
tos corridos. A atual fórmula do Brasilei-
rão entrou em rigor na edição de 2003, 
quando o Cruzeiro ficou com o título. 
Até então, o torneio era decidido no 
sistema de uma mata-mata. 

Da lista dos dez maiores artilheiros 
do Brasileiro, além de Fred, apenas 
Diego Souza continua em atividade. O 
jogador do Grêmio aparece justamente 
na décima posição, com 124 gols. Ele 
está dois atrás de Washington, ex-Flu-
minense, o nono, e marcou no último 
sábado, na vitória sobre o Bahia. 

Romário divide o segundo lugar 
com Fred. A terceira colocação é ocu-
pada por Edmundo, com 153 gols. Na 
sequência estão Zico (135), Túlio Mara-
vilha (129), Serginho Chulapa e Dadá 
Maravilha, ambos com 127. 

Maior jogador da história do futebol 
brasileiro, Pelé está apenas na 15ª posição, 
com 101 gols marcados pelo Santos entre 
1959 e 1974. O Rei do Futebol divide o 
posto com Evair, ex-Guarani e Palmeiras. 

Fred iguala Romário; confira os dez 
maiores artilheiros do Brasileirão

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

CONFIRA O TOP 10
Roberto Dinamite  ............... 190 gols
Romário e Fred  .................. 154 gols
Edmundo  ........................... 153 gols
Zico  ................................... 135 gols
Túlio Maravilha  ................... 129 gols
Serginho Chulapa  ............... 127 gols 
Dadá Maravilha  .................. 127 gols
Washington  ........................ 126 gols
Diego Souza  ...................... 124 gols
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Tênis de Mesa feminino - Simples classe 8
Lethícia Rodrigues x Aida Dahlen (NOR)
Fase: grupos
Horário: 0h20

Tênis de Mesa feminino - Simples classe 1-2
Cátia Oliveira x Aino Tapola (FIN)
Fase: grupos
Horário: 1h40

Tênis de Mesa masculino - Simples classe 10
Carlos Carbinatti x Mateo Boheas (FRA)
Fase: grupos
Horário: 4h

Tênis de Mesa feminino - Simples classe 7
Millena França x Rui Wang (CHI)
Fase: grupos
Horário: 5h20

Tênis de Mesa masculino - Simples classe 10
Israel Stroh x Masachika Inoue (JAP)
Fase: grupos
Horário: 7h20

Tênis de Mesa feminino - Simples classe 9
Jennyfer Marques x Kun-Hea Kim (KOR)
Fase: grupos
Horário: 8h

Tênis de Mesa masculino - Simples classe 3
Welder Knaf x Ping Zhao (CHI)
Fase: grupos
Horário: 8h

 A cerimônia de abertura dos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio nessa terça-feira 
(24) foi enxuta, mas ainda assim emocio-
nante. Sob o lema de “nós temos asas”, os 
organizadores da Paralimpíada realizaram 
uma festa menor e mais rápida se com-
parada com a da Olimpíada, e destacou 
como todas as pessoas têm as mesmas 
capacidades e podem alcançar grandes 
feitos. A pira paralímpica foi acesa por 
três atletas japoneses: Yui Kamiji (tênis 
sobre cadeira de rodas), Shunsuke Uchida 
(bocha) e Karin Morisaki (halterofilismo).

O desfile das delegações foi menor e 
mais rápido, enquanto as peças de entre-
tenimento demoraram menos para serem 
concluídas, embora também tenham sido 
um espetáculo. O IPC (Comitê Paralímpico 
Internacional) apostou mais na exibição 
de vídeos, para apresentar os esportes e 
reforçar a campanha de #WeThe15 (Nós, 
os 15), que destaca que 15% da popula-
ção mundial tem algum tipo de deficiên-
cia e vive a vida normalmente, com um 
ou outro percalço.

A primeira coisa a ser exibida foi um 
vídeo com alguns dos esportes, seguido 
pela apresentação de dançarinos com 
todos os tipos de deficiência e fogos de 
artifício. Na sequência, houve a entrada 
do imperador japonês Naruhito e do pre-
sidente do Comitê Paralímpico Internacio-
nal, o brasileiro Andrew Parsons.

Pouco depois, houve a entrada da ban-
deira do Japão, conduzida por cinco atletas 
paralímpicos e um bombeiro, como forma 
de homenagear a categoria. A deficiente 
visual Hirari Sato cantou o hino japonês.

Na sequência, houve uma apresentação 
de Karakuri, um teatro de marionetes com 
a participação dos dançarinos, logo antes 
da entrada dos três “agitos”, que formam o 
símbolo paralímpico. Os esportes da Para-
limpíada foram apresentados em vídeo.

A delegação brasileira teve quatro 
pessoas: os porta-bandeiras Petrúcio 
Ferreira do atletismo, e Evelyn Oliveira, 
da bocha, Alberto Martins, diretor técnico 
do CPB, e Ana Carolina Alves (técnica da 
classe BC4 da bocha e staff de Evelyn).

Dois momentos emocionantes foram 
a entrada da bandeira do Afeganistão, 
apesar de nenhum atleta do país que se 
classificou ter conseguido viajar a Tóquio, 
e a participação de cães-guia com a dele-
gação de Israel.

Paralimpíada de Tóquio tem 
cerimônia enxuta e emocionante

REPRESENTANTES da delegação brasileira

ATHIT PERAWONGMETHA / REUTERS

DANÇARINOS trazem os “agitos” que formam o 
símbolo paralímpico  

IVAN ALVARADO / REUTERS

Tênis de Mesa feminino - Simples classe 9
Danielle Rauen x Neslihan Kavas (TUR)
Fase: grupos
Horário: 8h

Goalball de quadra - feminino
Brasil x Estados Unidos
Fase: grupos
Horário: 8h30

Tênis de Mesa feminino - Simples classe 4
Joyce Fernanda x Xiaodan Gu (CHI)
Fase: grupos
Horário: 8h40

Esgrima em cadeira de rodas - masculino
Espada individual B
Fase: grupos
Horário: 21h

Natação feminina - 100m livre S5
Fase: classificatórias
Horário: 21h08

Ciclismo pista masculino - perseguição individual C1
Fase: classificatórias
Horário: 22h30

Esgrima em cadeira de rodas - feminino
Espada individual A
Fase: grupos
Horário: 23h20

Tênis de Mesa feminino - Simples classe 1-2
Cátia Oliveira x Dorota Buclaw (POL)
Fase: grupos
Horário: 23h40

 AGENDA BRASILEIRA DESTA QUARTA - HORÁRIOS DE BRASÍLIA

Após o término do desfile, projeções 
no solo representaram as bandeiras de 
todos os povos e, em seguida, a Terra, 
antes de mais fogos de artifício. Em 
seguida, veio a apresentação “a pequena 
monoasa”, protagonizada pela cadeirante 
Yui Wago, de 13 anos, com atores que 
possuem outras formas de deficiência, 
em uma primeira parte melancólica, na 
qual a personagem demonstrava desani-
mação com a sua situação.

Na segunda parte da peça, apresentada 

após os discursos, hasteamentos das bandei-
ras e juramentos, um show de música, dança 
e luzes animaram a “monoasa”, demons-
trando que ela passou a aceitar quem era 
e a acreditar que podia conseguir os sonhos 
até, por fim, “voar”.

O percurso final da tocha paralímpica 
foi representando uma passagem de bas-
tão entre gerações: três atletas idosos 
japoneses passaram as tochas para pro-
fissionais da saúde, que carregaram até 
os atletas que acenderam a pira.
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