Descumprimento de TACs
agravou a situação do Lago

A Prefeitura de Cascavel iniciou uma verdadeira busca aos TACs (Termos de Ajustamento
de Conduta) não cumpridos, o que agravou a situação do Lago Municipal, engolido pelo
assoreamento. Uma força-tarefa foi montada para iniciar uma ação de recuperação no principal cartão-postal de Cascavel.
l Págs. 6 e 7
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Brutos na pista

As supermáquinas já invadiram o
Autódromo de Cascavel para um fim
de semana de muita adrenalina.
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Morre Alsir Pelissaro;
Paranhos decreta
luto de três dias
Após dois anos,
Meneghel terá de
voltar para a prisão
Lotada, UPA fica
sem maca; paciente
é levada para Toledo
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Opinião

“Podem escrever o que estou
dizendo, é o projeto do futuro
Eduardo Cunha brasileiro. Eduardo
Cunha original está preso, mas está solto o
líder do PP que se chama Arthur Lira, que é
um achacador”.
Senador Cid Gomes (PDT-CE)

O que é o Transtorno
Opositivo-Desafiador (TOD)?

Uma criança que tem Transtorno Opositivo-Desafiador é extremamente opositiva, desafiadora, que discute por qualquer coisa,
que não assume seus erros ou responsabilidades por falhas e
que costuma sempre se indispor com os demais de seu grupo ou
de sua família de maneira a demonstrar que a cada situação será
sempre difícil convencê-lo.
Os sintomas do TOD podem aparecer em qualquer momento da
vida, mas é mais comum entre os 6 e 12 anos. Essas crianças têm
intolerância às frustrações, reações agressivas, intempestivas, sem
qualquer diplomacia ou controle emocional. Elas costumam ser discriminadas, perdem oportunidades e desfazem círculos de amizades.
Não raro, sofrem bullying e são retiradas de eventos sociais
e de programações da escola por causa de seu comportamento
difícil. Os pais evitam sair ou passear com elas e muitas vezes as
deixam com parentes ou em casa. Entre os irmãos, são preteridos,
mal falados e considerados como “ovelhas negras”. São tratados
como diferentes e mais criticados pelos pais.
O Transtorno Opositivo-Desafiador necessita de acompanhamento profissional para que suas características sejam diminuídas
e desapareçam. No entanto, é preciso dizer que quanto antes for
descoberto, mais fácil será o controle da situação.
Caso a criança chegue à adolescência, o TOD pode evoluir
para distúrbios que tornarão a situação ainda mais séria, como o
surgimento do Transtorno de Conduta, por exemplo. Além disso, o
abuso de álcool e outras drogas podem se intensificar.
As intervenções se pautam em psicoterapia infantil. O especialista vai analisar também o ambiente familiar em que a criança
vive e qual a relação social que ela demonstra em situações que
requerem sua participação em determinados meios. A terapia para
a família também não está descartada.
Vale dizer que a psicoterapia visa trabalhar aquelas situações
em que a criança precisa lidar com alguma frustração (onde surgem
os momentos de raiva e outros traços já mencionados anteriormente). A orientação dada aos pais tem o objetivo de ajudá-los no
comportamento e nos métodos a serem aplicados dentro de casa.

“Está havendo um problema
grave, que é o seguinte: o sucesso
da Câmara está incomodando muita gente”.
Presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ)

“Ele não vai ganhar luz aqui
em Brasília nas minhas costas.
Brasília não é o quartel do
Ceará que eles comandam a mão de
ferro há 20 anos”.
Líder do PP na Casa,
Arthur Lira (AL)
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Agricultura dobra valor;
Meio Ambiente recua

Com um orçamento total
previsto em R$ 1,506 bilhão
para o ano que vem, algumas áreas foram privilegiadas com investimentos no
último ano do mandato do
prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC). A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para
2020 está em avaliação nas
comissões permanentes da
Câmara de Cascavel.
Embora não seja a secretaria que mais receberá verbas, a Agricultura dobrou o
valor: terá R$ 25,2 milhões
em caixa; em 2019 foram
reservados R$ 12,9 milhões.
O foco da atual gestão
será a conservação das vias
na área rural - apenas em
conservação das estradas
do campo serão gastos R$
10,4 milhões. Paranhos já
anunciou que fixará por lei
municipal o mínimo gasto
obrigatoriamente na área
rural a partir de 2021.
Saúde e Educação estão
no topo e ambas tiveram
elevação de 9% no orçamento de 2020. Saúde
terá R$ 345,5 milhões, dos
quais 77% (R$ 194 milhões)
apenas para pagar os salários dos servidores. No planejamento da pasta consta
o Hospital Municipal de
Retaguarda, que demandará

R$ 15,2 milhões. Para o PAI
(Programa de Internamento
Imediato) estão reservados
apenas R$ 122 mil. No
entanto, chama a atenção
o gasto com o Consamu (R$
29,3 milhões), a UPA Tancredo (R$ 10,1 milhões) e
o Cisop (R$ 9,4 milhões).
Já a Secretaria de Educação terá R$ 317,7 milhões,
que também gasta muito
com funcionalismo: 67% (R$
189,3 milhões em salários).
Só na merenda serão destinados R$ 13,3 milhões e
mais R$ 11,7 milhões para
o transporte escolar.
Na comparação com o
orçamento deste ano com o
estimado para 2020 é possível verificar que a Secretaria
de Meio Ambiente terá cortes
e não há nada previsto em
relação ao Lago Municipal,
muito menos conservação
de nascentes. A redução é
de 9,8% na destinação de
verbas ao setor. Ano que vem
serão R$ 64 milhões.
Há expectativa da conclusão de ações já iniciadas, como os Ecopontos
(R$ 3,9 milhões). Para limpeza
pública, o Município destinará
R$ 39,7 milhões, aumento
de 4,3% repassados mensalmente à OT Ambiental.
n Reportagem: Josimar Bagatoli

Origem dos recursos

Em 2020, a prefeitura espera receber: R$ 500.799.835,15 entre
impostos, taxas e contribuições de melhorias; R$ 69.731.024
em contribuições; R$ 55.023.160 em receita patrimonial; R$
306.000 em receita agropecuária; R$ 2.720.610 em receita
industrial; R$ 29.026.800 em receita de serviços; R$ 644.148.021
transferências correntes; R$ 17.745.500 em outras receitas
correntes; R$ 73.773.976 em receitas correntes intraorçamentárias; R$ 117.520.073,85 em receitas de capital; R$ 40.732.000
em operações de crédito; R$ 6.828.390 alienação de bens e R$
69.959.683,85 em transferências de capital.
Embora apresente meta de R$ 1,5 bilhão em 2020, a prefeitura, que este ano tinha previsão de arrecadação de R$ 1,142
bilhão, até agosto arrecadou apenas R$ 602 milhões e tem
apenas quatro meses para angariar 47% e atingir a estimativa.
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Transitar e Cettrans

Com todas as discussões a respeito da extinção da Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), começam a
aparecer agora as estimativas financeiras para essa operação. Para
este ano, o orçamento estimou R$ 22 milhões para a Cettrans e
ano que vem - mesmo extinta - ela terá R$ 23,1 milhões. Porém, a
Transitar também começa a operar: a despesa prevista para 2020 é
de R$ 88,6 milhões com servidores, equipamentos, estrutura física
e serviços de trânsito/fiscalização.
de áreas integrantes do
Empréstimos
patrimônio do Atacado
Para fomentar o
Liderança, que teve falência
desenvolvimento
decretada, foram realizados
econômico empresarial, o
novamente. Duas áreas foram
prefeito Leonaldo Paranhos
vendidas: foram dois lances
(PSC) já anuncia novidades
na casa do antigo proprietário
positivas que resultaram de
na Rua Gaspar Dutra, Jardim
parcerias com o governo do
Maria Luiza, no valor de
Estado. Em novembro serão
R$ 662.652,63 (imóvel avaliado
liberados para Cascavel R$
em R$ 1,3 milhão); 14 lances em
10 milhões pela Agência
outro terreno no Maria Luiza de
Fomento para apoio a
R$ 495 mil (imóvel avaliado
microempreendedores.
em R$ 851 mil). Já as
Será organizado um mutirão
estruturas maiores não
para estimular a ampliação
tiveram lances:
de empreendimentos e
R$ 3.765.740,39 do prédio
haverá também liberações
na Carlos Gomes (avaliado
pelo Banco da Mulher, por
meio do Programa Mulher
em R$ 7,5 milhões); e na
Empreender.
estrutura do Atacado na
BR-277, com lance mínimo
de R$ 24.168.462,74 (prédio
Aeroporto
avaliado em R$ 48,4 milhões).
Tem novidades também
para os investimentos no
Aeroporto Municipal. Em
viagem a Brasília, Paranhos
obteve bons sinais de
que haverá recursos
liberados por meio do
governo federal para
investimentos necessários
para o funcionamento
da nova estrutura: houve
compromisso da liberação
de R$ 4 milhões para
os fingers - pontes de
embarque - já em licitação.

Atacado Liderança
Quatro leilões simultâneos

Problema estadual

Diante da repercussão que
teve a situação do Lago
Municipal de Cascavel no
Estado, o diretor presidente
do IAP, Everton Luiz da Costa
Souza, é quem está tratando
diretamente do caso. Em
breve ele virá até a cidade
para verificar as condições
do local. A preocupação
que se agrava em virtude da
falta de água na cidade. Em
breves palavras: a lama e a
poeira podem migrar para o
cenário político.

Adeus, Pelissaro

Faleceu ontem à noite o presidente da Cettrans, Alsir
Pelissaro. Ele estava internado havia cerca de um mês na
Uopeccan lutando contra o câncer. Há três semanas seu
estado se agravou e ele foi induzido ao coma. Contudo,
semana passada apresentou melhoras, mas foi acometido
por uma infecção nos pulmões. O velório está sendo realizado
na Câmara de Vereadores de Cascavel. O sepultamento
será hoje no Cemitério Central, às 16h. O prefeito Leonaldo
Paranhos vai decretar luto oficial de três dias.
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Poupe com a
gente e ganhe
números da
sorte para
concorrer.

R$ 1,5 300
milhão chances
Mais de

em prêmios de ganhar

Saiba mais em:

vempoupareganhar.com.br
Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características
essenciais em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A,
CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível
para pagamento pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC Promotora
0800 724 7220. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.
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Medidas com o propósito de
atenuar os efeitos ambientais no
principal cartão-postal de Cascavel
por meio de TACs (Termos de Ajustamento de Conduta) foram descumpridas por empresas instaladas
próximas ao Lago Municipal e não
houve acompanhamento dos órgãos
envolvidos. Após quase uma década
de embate judicial, a construção de
um shopping na cabeceira do Lago
surge como um dos grandes causadores do assoreamento.
O problema estaria justamente
nas condições aplicadas para que
o empreendimento fosse possível
na área e alertada por ambientalistas, como área de impermeabilização do solo, e que teria impacto futuro caso ocorresse qualquer
construção naquele local.
Como as obras não avançaram,
mesmo com autorização legal,
sem as barreiras de contenção a
terra escorreu até o rio que fica ao
lado, chegando ao Lago Municipal.

FÁBIO DONEGÁ

Descumprimento de TACs
agravaram situação do Lago
ESTIAGEM evidenciou a gravidade
do assoreamento do Lago Municipal

Os alertas sobre os cuidados necessários foram feitos pelo MPF
(Ministério Público Federal), por
meio de técnicos especializados.
Agora, diante da situação em
que o Lago se encontra, as autoridades municipais e estaduais estão em busca da comprovação de
que nem todas as medidas foram
implantadas, tanto pelo grande
empreendimento quanto pelos menores nos arredores.

Quem são os responsáveis?

A chefe do Escritório Regional do IAP, Marlise Cruz, afirma que em Cascavel não há
documentos sobre o TAC firmado com os responsáveis pelo Shopping Catuaí, pois
“a liberação ocorreu em outras esferas, inclusive com processo julgado no TRF 4, no
Rio Grande do Sul. As liberações ocorreram em outros setores do IAP, na capital, e
não houve acompanhamento da obra, pois saiu da nossa alçada”, explica.
Como todo o processo se deu no Governo Edgar Bueno (PDT), inclusive o acompanhamento da execução da obra e as liberações, a atual gestão está agora atrás de
todas as ações aplicadas, por meio de acordos no MPF. Também serão buscados
obrigatoriedades e compromissos firmados na esfera estadual.
Os serviços de prevenção às margens do Rio Cascavel, desde a Avenida Brasil até as
barreiras de contenção ao redor do Lago, estariam estabelecidos nesses acordos.
“Estamos revisando os projetos e fazendo um levantamento para verificar as condições aplicadas e o que foi executado. Havia TACs para obras de contenção para que
fosse impedida a chegada do material ao Lago. Como tudo foi em gestões anteriores, estamos levantando essa documentação para cobrar o que não foi feito”, explica
o secretário de Meio Ambiente, Wagner Yonegura.
Com o aparato legal, há possibilidade de que os custos dos prejuízos causados ao
meio ambiente sejam questionados na Justiça e as empresas sejam inclusive punidas na esfera criminal, visto os impactos no manancial de abastecimento.

Terra será removida
do Lago
Para evitar que a situação se agrave,
a Prefeitura de Cascavel montou uma
verdadeira força-tarefa: o prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC) recorreu ao
governo estadual para que uma ação
paliativa seja executada.
Ainda hoje (4) técnicos do Instituto das
Águas vêm à cidade verificar se na terra
acumulada no Lago há metais pesados
ou outras contaminações, o que dará um
rumo ao trabalho a ser executado. Com
a classificação, se não houver riscos de
contaminação, máquinas retroescavadeiras devem ser usadas para a extração da
terra de dentro do lago.
O Município analisa ainda as áreas
possíveis para receber o material.
Estima-se que em dez dias já inicie a
operação no local.
Além do Instituto das Águas, a Sanepar, o IAP e a Secretaria de Meio
Ambiente estão se organizando para o
trabalho. Toda logística, com servidores, equipamentos e insumos, será
arcada pela prefeitura e pelo governo
estadual, neste momento. Porém, para
evitar que esse pesadelo volte ao cartão-postal, o Município buscará os instrumentos legais para que as medidas
preventivas desta vez sejam aplicadas.
“Não adianta retirar o material e em
cinco, dez anos isso voltar. Tem que
ser solucionado em definitivo”, afirma
Wagner Yonegura.
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Sanepar mantém
rodízio por mais
uma semana
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em Cascavel,
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Medidas com o propósito de
atenuar os efeitos ambientais no
principal cartão-postal de Cascavel
por meio de TACs (Termos de Ajustamento de Conduta) foram descumpridas por empresas instaladas
próximas ao Lago Municipal e não
houve acompanhamento dos órgãos
envolvidos. Após quase uma década
de embate judicial, a construção de
um shopping na cabeceira do Lago
surge como um dos grandes causadores do assoreamento.
O problema estaria justamente
nas condições aplicadas para que
o empreendimento fosse possível
na área e alertada por ambientalistas, como área de impermeabilização do solo, e que teria impacto futuro caso ocorresse qualquer
construção naquele local.
Como as obras não avançaram,
mesmo com autorização legal,
sem as barreiras de contenção a
terra escorreu até o rio que fica ao
lado, chegando ao Lago Municipal.

FÁBIO DONEGÁ

Descumprimento de TACs
agravaram situação do Lago
ESTIAGEM evidenciou a gravidade
do assoreamento do Lago Municipal

Os alertas sobre os cuidados necessários foram feitos pelo MPF
(Ministério Público Federal), por
meio de técnicos especializados.
Agora, diante da situação em
que o Lago se encontra, as autoridades municipais e estaduais estão em busca da comprovação de
que nem todas as medidas foram
implantadas, tanto pelo grande
empreendimento quanto pelos menores nos arredores.

Quem são os responsáveis?

A chefe do Escritório Regional do IAP, Marlise Cruz, afirma que em Cascavel não há
documentos sobre o TAC firmado com os responsáveis pelo Shopping Catuaí, pois
“a liberação ocorreu em outras esferas, inclusive com processo julgado no TRF 4, no
Rio Grande do Sul. As liberações ocorreram em outros setores do IAP, na capital, e
não houve acompanhamento da obra, pois saiu da nossa alçada”, explica.
Como todo o processo se deu no Governo Edgar Bueno (PDT), inclusive o acompanhamento da execução da obra e as liberações, a atual gestão está agora atrás de
todas as ações aplicadas, por meio de acordos no MPF. Também serão buscados
obrigatoriedades e compromissos firmados na esfera estadual.
Os serviços de prevenção às margens do Rio Cascavel, desde a Avenida Brasil até as
barreiras de contenção ao redor do Lago, estariam estabelecidos nesses acordos.
“Estamos revisando os projetos e fazendo um levantamento para verificar as condições aplicadas e o que foi executado. Havia TACs para obras de contenção para que
fosse impedida a chegada do material ao Lago. Como tudo foi em gestões anteriores, estamos levantando essa documentação para cobrar o que não foi feito”, explica
o secretário de Meio Ambiente, Wagner Yonegura.
Com o aparato legal, há possibilidade de que os custos dos prejuízos causados ao
meio ambiente sejam questionados na Justiça e as empresas sejam inclusive punidas na esfera criminal, visto os impactos no manancial de abastecimento.

Terra será removida
do Lago
Para evitar que a situação se agrave,
a Prefeitura de Cascavel montou uma
verdadeira força-tarefa: o prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC) recorreu ao
governo estadual para que uma ação
paliativa seja executada.
Ainda hoje (4) técnicos do Instituto das
Águas vêm à cidade verificar se na terra
acumulada no Lago há metais pesados
ou outras contaminações, o que dará um
rumo ao trabalho a ser executado. Com
a classificação, se não houver riscos de
contaminação, máquinas retroescavadeiras devem ser usadas para a extração da
terra de dentro do lago.
O Município analisa ainda as áreas
possíveis para receber o material.
Estima-se que em dez dias já inicie a
operação no local.
Além do Instituto das Águas, a Sanepar, o IAP e a Secretaria de Meio
Ambiente estão se organizando para o
trabalho. Toda logística, com servidores, equipamentos e insumos, será
arcada pela prefeitura e pelo governo
estadual, neste momento. Porém, para
evitar que esse pesadelo volte ao cartão-postal, o Município buscará os instrumentos legais para que as medidas
preventivas desta vez sejam aplicadas.
“Não adianta retirar o material e em
cinco, dez anos isso voltar. Tem que
ser solucionado em definitivo”, afirma
Wagner Yonegura.
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Mamografia: basta agendar

Neste sábado (5) o calçadão da Avenida Brasil
em Cascavel ganhará
novas cores. É que o Ceonc (Hospital
do Câncer) vai levar 300 balões rosa
para lembrar a população da importância de realizar o exame de mamografia.
Haverá um espaço para agendamento
de mamografia, distribuição de flyers
informativos e orientação sobre o câncer de mama.
Para reforçar a impor tância do
exame e do diagnóstico precoce, o
hospital lançou a campanha “Outubro
Rosa é todo dia”. As mulheres com
mais de 40 anos e aquelas que têm
pedido médico para fazer o exame e

que não puderem ir até o calçadão no
sábado podem agendar a mamografia
pelo telefone do Ceonc (45) 33244116. O exame é gratuito.
De acordo com o hospital, se for
identificada alguma alteração durante o
exame de rastreamento, a paciente é
encaminhada para exames complementares, como ultrassom e ressonância
magnética, biópsia e mapeamento dos
marcadores tumorais da lesão. No hospital também é possível fazer cirurgia,
quimioterapia, radioterapia e reconstrução mamária, caso necessário.

n Reportagem: Milena Lemes

Exames na Uopeccan

Na Uopeccan também é possível agendar a mamografia gratuitamente: basta ligar
para o telefone (45) 2101-7000. O hospital atenta para a detecção precoce do
câncer de mama, pois a mamografia pode diagnosticar o câncer antes mesmo do
surgimento de sintomas. Apesar do desconforto, o exame diminuiu a mortalidade
por câncer de mama. Anualmente, 60 mil brasileiras descobrem que são portadoras
da doença. Se diagnosticado, a Uopeccan tem credenciamento do Ministério da
Saúde para oferecer o tratamento pelo SUS.

l Autoexame

Mulheres a partir dos 20 anos são aconselhadas
a fazer o autoexame, de preferência após sete
dias do início da menstruação. A mulher deve
ficar em frente ao espelho e observar as mamas,
apalpar as regiões ao redor dos seios e das axilas
observando toda e qualquer anormalidade como
caroços, protuberâncias ou secreções. Diante de
qualquer alteração, é preciso procurar um médico
especializado o mais rápido possível.

l Sintomas

É preciso ficar atento aos sintomas que o corpo
dá. Mudanças geradas nas mamas, como nódulos
fixos e indolores, que podem surgir na região
dos seios ou axilas, diferença na cor da pele das
mamas, deixando a superfície avermelhada,
retraída ou parecida com casca de laranja, alterações no mamilo que podem ou não apresentar
saída de secreção e pequenos nódulos na região
da axila e pescoço são os sinais mais frequentes.

l Como prevenir

Praticar atividade física, ter alimentação saudável,
manter o peso corporal adequado e não consumir
bebida alcoólica são costumes que podem ajudar
a prevenir o câncer de mama. Além disso, mulheres que têm casos de câncer na família devem
ficar mais atentas, pois de 5 a 10% dos casos são
hereditários.
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ÉRAMOS SEIS
Júlio se irrita com os elogios que Assad faz a Elias.
Lola repreende Alfredo por implicar com Carlos. Virgulino se
preocupa com o comportamento de Alfredo e pede que Genu
converse com Lola. Alfredo enfrenta Tião. Lola critica Olga por
ofender Clotilde. Júlio decide sair com Almeida. Zeca pede
a mão de Olga em casamento para Maria. Lola se preocupa
com a demora de Júlio. Shirley se magoa com a hostilidade
de Inês e Afonso tenta consolar a esposa. Olga afirma a
Clotilde que não pensará em Zeca. Júlio prende o cachorro
do lado de fora da casa e Julinho vai atrás do animal.
BOM SUCESSO
Mário liga para Nana, que confirma que não marcou
encontro com o editor. Mário encontra com Silvana no bar.
Gisele pede a Diogo para não fazer nada contra Mário.
Diogo atropela Mário, que é socorrido por Silvana. Thaíssa
e Felipe se oferecem para ajudar Mário a provar que Diogo
atentou contra sua vida. Paloma comenta com Ramon que
não sabe como atender a todas as encomendas.Jeniffer
tenta seduzir Diogo. Mário acusa Diogo de tentativa de
assassinato na frente dos funcionários da Editora.

decide dar uma nova chance à vendedora. Fabiana pede
que Rael convença Jenifer a lhe entregar as receitas de
Maria da Paz. Antero afirma a Régis que ele se tornou
o principal suspeito da Polícia para as mortes de Jardel
e Lucas. Kim convence Vivi a comprar roupas com Jô.
Amadeu convida Maria da Paz para jantar. Rael manipula
Jenifer para conseguir as receitas de Maria e as envia
para Fabiana. Camilo destrói o celular de Vivi ao ver a
influenciadora conversando nele. Abel tenta se reaproximar de Britney. Jenifer confessa a Maria ter roubado as
receitas dos bolos. Kim ajuda Vivi a se encontrar com Chiclete. Régis depõe, acompanhado de Antero. Jô atende
Vivi e Kim na loja.

l SBT

AS AVENTURAS DE POLIANA
Gleyce pede para sua filha fazer as pazes com
Bento. Waldisney pede perdão a Dona Branca e pede
que Nancy o de uma nova chance. Pendleton aparece na
casa de Durval e oferece uma proposta para ajudar toda
familia. Nadine consegue hackear o braço mecânico de
Sophie. Brenda e Virginia aparecem para o jantar na casa
de Gleyce, e as familias enfim são apresentadas formalmente. Pendleton tenta descobrir qual o problema com
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Gabriela
não conseguem
conseguem
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Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Virgem
Libra

Região
produtora
de soja
(BR)
"Orquestra",
em OSB
Sufocar;
esganar

Observação
(abrev.)
Atua na
preservação das
tartarugas
marinhas
no Brasil

Tempero
de curas
Convencer;
induzir

Anaïs Nin, escritora
francesa feminista

(?) hoc:
para esta
finalidade
(latim)

Lady
(?): a
Princesa
de Gales

BANCO

(?) Kudrow,
a Phoebe
de
"Friends"

Desonesta; ilegítima

(?) de segurança:
auxilia o usuário que
esqueceu Terra natal
a senha
(fig.)

Tecla de
tradução
em TVs

(?)-Flu,
clássico
do futebol
carioca

(?) de ouro,
bola do
quadribol
(Lit.)

Waza-(?),
golpe do
judô

Monitora
ocorrências
no tráfego
(sigla)

Luciana
Mello,
cantora
paulista

(?) Meireles,
professora
e poeta
brasileira
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Solução

P

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião

Sujeito a
rejeição
Raio
(símbolo)
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Peixes

Acessório
da moda
francesa

C

Você vai se deparar com uma situação em
que não será capaz de agir sozinho. Seja
sensato com os alimentos, é tentador se
comportar mal, mas o seu fígado precisa
de um descanso.

(?) geográficas: são
dadas pela
latitude e
longitude

(?) Santana, cantor de "Rebolation"

C

Sua lucidez vai fazer com que você se sinta
muito útil, por isso não hesite em expressar
sua opinião, o seu realismo não falhará. Não
se esqueça de seguir para outra coisa depois
para refrescar a cabeça.

Também,
na internet

"(?) Secas",
obra de
Graciliano
Ramos

E

Você tem uma tendência a fugir de questões práticas
e restrições administrativas e não é o momento para
começar a lidar com elas. Sua energia crescente
poderia se transformar em irritabilidade, especialmente se você não abandona certos hábitos ruins.

Na hora
(?): no
momento
preciso

E
O R O
U V E
I A L
D
V E L
I S A
D A S
A N
S T E
A X
O M O
L A R
R T
L I A
M A R

Suas alterações em seus padrões de trabalho
estão trazendo boa sorte. Não se segure! Você
vai usar menos energia se preservar momentos de solidão e intimidade. Há muita coisa
acontecendo ao seu redor!

Aparar
(os galhos
de uma
planta)

Arrebatamento
repentino

O E
A S
P
G U
R
I
T A

Você vai ser capaz de concluir um projeto financeiro ligado a uma compra essencial. Você está
recarregando baterias por um influxo de novas
forças. Você tem mais resistência e está particularmente inclinado a se concentrar no essencial.

Escuta
(a música)
"Internet",
em IE

EC

O calor das pessoas ao seu redor será muito
gratificante. Não se isole. Aproveite o máximo
de hoje, tomando muitas vitaminas - você precisa cuidar mais de si mesmo.

"Universidade", em
UFRJ
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Você vai ter menos paciência com relação aos
desejos dos outros, mas se mudar de rumo, você
irá evitar conflitos! Você está mostrando maior realismo e sente a necessidade de parar e descansar,
que é exatamente o que o médico ordenou.

(?) Cid,
herói da
Espanha
medieval

Planta
usada
como
vermífugo
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Não se force a ser algo que você não é. Seja
você mesmo e não finja. Você será capaz de
acompanhar o ritmo imposto indiretamente por
aqueles que o rodeiam. Sentir-se útil lhe dá
energia.

Ponto (?),
tema de
manuais
eróticos
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De repente você se sente tomado por uma
sensação de liberdade. Evite tomar grandes
decisões de hoje. Você tem uma sensação de
serenidade e calma, o que lhe permitirá recarregar as baterias. Você precisa disso.

Ministro
da Justiça
(2019)
O excesso
de álcool
para o
fígado

© Revistas COQUETEL

Transtorno de ansiedade que
causa intenso medo da morte
Acessório essencial Sim, em
francês
a excursionistas

Canal
Fogo de
que liga artifício
a Europa usado
à Ásia como arma

RO

O ambiente é agradável e você se sente mais
capaz de aproveitar a vida. Siga o seu entusiasmo. Você está achando mais fácil concentrar suas energias em seguir seus objetivos.
Suas ações são equilibradas e construtivas.

(?)-commerce: a
compra e
venda online

P

É o momento perfeito para resolver um conflito.
Você está mantendo a sua boa forma e vai
saber exatamente como colher os frutos. Só
não se esqueça de parar completamente antes
de se sentir completamente esgotado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

2/ad. 3/ari — oui. 4/lisa — pomo. 7/espúria. 8/oponível. 16/erva-de-santa-maria.

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você
não ficará decepcionado com aqueles que o
rodeiam e festividades estão próximas. Você
está cada vez mais em forma e ficará satisfeito
com seus esforços.

Leão

horóscopo
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Justiça nega recurso e
Meneghel voltará à prisão

O Tribunal de Justiça do Paraná
negou na tarde de ontem (3) o
recurso da defesa do ruralista Alessandro Meneghel no qual pedia para
continuar em liberdade durante a
tramitação de outros recursos que
correm em esfera superior para a
redução da pena de Alessandro.
Meneghel foi condenado a 34
anos e 6 meses de prisão em
2017 pela morte do policial federal Alexandre Drummond Barbosa,
ocorrida em 2012. A pena foi reduzida para 29 anos. Meneghel cumpre a pena em liberdade fazendo
uso de tornozeleira eletrônica,
desde que alegou que precisava
cuidar da mãe doente.
Com a decisão não cabe novo
recurso. Em segundo grau foram
esgotados os argumentos e cabe
agora discussões no STJ (Superior
Tribunal de Justiça).
A prisão depende apenas da
expedição do mandado de prisão,
tão logo o juiz da comarca seja

notificado. A ordem deve ser cumprida pela Polícia Civil.
Meneghel deve ser levado à Cadeia
Pública de Cascavel e somente após
passar por audiência de custódia será
encaminhado a uma penitenciária.
Meneghel já esteve preso na PEC
(Penitenciária Estadual de Cascavel), onde, inclusive, intermediou as
negociações para o fim da rebelião
de agosto de 2014, quando cinco presos foram mortos.
O advogado de defesa de
Meneghel, Cláudio Dalledone Júnior,
não vai se pronunciar sobre a decisão.
A reportagem fez contato com
Alessandro, que no momento da
ligação disse que ainda não havia
sido informado da decisão. Ele não
quis se manifestar.
O CRIME
O crime aconteceu em frente a
uma casa noturna na Rua Paraná
em 2012. Alessandro Meneghel
e o policial federal Alexandre

Delegados, investigadores e escrivães da 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel participam de curso de sobrevivência policial que está sendo ministrado por instrutores do Depen
(Departamento Penitenciário Federal). O curso aborda técnicas de sobrevivência e de combate
que podem ser utilizadas no dia a dia do policial. A duração do treinamento é de 16 horas,
divididas em dois dias. Não há previsão de que o curso aconteça em outras cidades.

Drummond Barbosa teriam se
desentendido dentro da boate.
Meneghel saiu, foi até sua casa
buscar uma arma e voltou ao local,
onde atirou contra o policial que
estava na calçada. Alexandre morreu na hora.
O caso gerou grande repercussão e
comoção e foi alvo de muita polêmica
durante todos os trâmites legais.
Meneghel foi preso horas
depois do crime e foi solto em
2015, fazendo uso da tornozeleira.
Após a condenação, em 2017,
Meneghel continuou em liberdade, que
foi revogada com a decisão de ontem.

Esquizofrenia:
acusado de tentar
matar idosa é absolvido

Gilmar Pereira dos Santos foi absolvido
da acusação de tentativa de homicídio
duplamente qualificado durante júri
popular ontem, em Cascavel.
Um laudo comprovou que Gilmar sofre
de esquizofrenia, o que impede que ele
seja julgado. Absolvido, ele será internado
para exames em complexo médico penal.
O crime aconteceu dia 18 de julho de
2018 na casa de Aline Alvez dos Santos,
de 68 anos, em Santa Tereza do Oeste.
Aline foi agredida a pauladas e chutes e
só foi encontrada pela polícia 24 horas
depois, caída no chão, seminua, com a
cabeça ensanguentada e com dificuldades para respirar. Ela foi socorrida e
conseguiu sobreviver.
O crime foi motivado por uma suposta
dívida de R$ 100 que o acusado dizia
ser pagamento de um serviço que havia
prestado para a idosa.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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Duas adolescentes de 14 anos ficaram
feridas após uma briga no Colégio
Jardim Consolata, no Bairro Consolata,
em Cascavel. As duas se agrediram
com socos e chutes e uma delas caiu e
machucou o pescoço, além de sofrer
escoriações. A outra teve contusão
no punho. Duas ambulâncias do Siate
fizeram o atendimento delas, que foram
encaminhadas à UPA Brasília.

Novo PS do HU não vai
resolver o caos nas UPAs

Cresce a pressão pela liberação
do PS (Pronto-Socorro) do HU (Hospital Universitário) de Cascavel para
aliviar as UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento). Contudo, a medida
é inócua. Isso porque, segundo a
assessoria do hospital e a própria
Secretaria Estadual da Saúde, a
entrega da obra do PS em nada vai

Vereadores apelam
a secretário

Vereadores da Comissão de Saúde
e Assistência Social da Câmara de
Cascavel se reuniram esta semana
com o secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto, para entregar
pedido de providências quanto ao
atendimento no HU. No documento
entregue em mãos ao secretário
constam três pedidos: Que os
plantões médicos sejam realizados
pelos hospitais conveniados ao SUS
e não somente pelo HU; Que seja
mudado o fluxo de regulação das
vagas de internamento hospitalar - que hoje é feito pelo médico
plantonista do hospital -, passando
a responsabilidade de indicação de
vaga para o Consamu; E para que os
pacientes acidentados e infartados
sejam encaminhados diretamente
para os hospitais conveniados ao
SUS e não mais para as UPAs, como
ocorre atualmente.

mudar o caos na saúde pública local.
Isso porque a estrutura dará apenas
mais “qualidade do atendimento” e
a regulação de pacientes continuará
igual. Na prática, é o seguinte: o HU
vai continuar recusando paciente
quando não tiver leito disponível.
Nesse caso, o paciente continuará
internado nas UPAs.

Paciente levado
a Toledo

Com a recusa do HU, um paciente com
diagnóstico de pneumonia grave, que
estava na UPA Veneza há dois dias, foi
transferido ontem para o Pronto-Socorro do Hospital Bom Jesus, em Toledo,
devido à piora no seu estado de saúde.

UPAs sem maca

Ou seja: não há previsão de
melhorias na situação da
superlotação das UPAs. Na tarde
de ontem (3), por exemplo,
não havia maca para receber
pacientes na unidade da Avenida
Tancredo Neves. O Siate precisou remanejar uma vítima de
acidente para a UPA Veneza.
A Secretaria de Saúde de
Cascavel disse que a situação
acontece porque as UPAs estão
trabalhando acima da capacidade porque não conseguem
encaminhar pacientes para
internamento.

n Reportagem: Cláudia Neis

Regulação foi reduzida

O diretor técnico do Consamu, Rodrigo Nicácio, que faz a regulação dos pacientes, contradiz a “regra” do HU, já criticada pelo próprio secretário de Estado
da Saúde, Beto Preto, que afirmou que o HU precisa ser porta aberta, ou seja,
receber pacientes sem precisar levá-los antes às UPAs. “Antes da reforma, os
pacientes com fraturas em vias públicas iam direto para o PS do HU. Era o fluxo
pactuado. Com a reforma e a redução de espaço, o fluxo foi mudado e ficou
pactuado que as vítimas iriam para a UPA esperar chamada para cirurgia. A
Secretaria de Saúde de Cascavel acolheu esses casos e vem recebendo-os na UPA
Tancredo”, explica Nicácio.
Ele espera agora que a regulação volte aos moldes antigos: “Nossa expectativa
é de que volte ao fluxo anterior quando o PS reformado for entregue. Se o Siate
ou o Samu identificarem uma fratura em cena, regula-se direto para o HU e lá o
paciente vai para cirurgia”, detalha Rodrigo. “Entretanto, esse fluxo não cabe à
regulação alterar por vontade própria. Cabe ao comitê gestor. Faremos o que for
determinado, assim como acontece com outros fluxos”.

ESPORTE

HOJE NEWS, 04 DE OUTUBRO DE 2019

FÁBIO DONEGÁ

14

Brutos na pista
Com boas novidades e o maior
grid de sua história recente - são
24 caminhões inscritos -, a Copa
Truck abre neste fim de semana
em Cascavel a reta final da temporada de 2019 com o início da
4ª e última Copa do ano, que será
concluída no fim do mês no Velopark (RS) e definirá as três últimas vagas para a Grande Final de
dezembro em Interlagos.
Uma delas é a estreia do líder
da Stock Light Guilherme Salas,
um dos grandes nomes da nova
geração, com o Mercedes-Benz da
JL, equipe que retorna ao grid após
ter competido em 2018.
A outra novidade é a volta de

uma lenda do automobilismo.
Maior nome de Cascavel nas pistas, Pedro Muffato, de 77 anos,
levará o Scania de volta ao grid
após ser convidado pelo amigo e
piloto Roberval Andrade. A última
vez que Pedro havia competido em
um campeonato nacional foi na
etapa do Mercedes-Benz Challenge
no ano passado.
Completando a lista das estreias
e retornos do fim de semana, a

R$ 32

Truck, Mercedes-Benz
Challenge e Copa HB20

equipe FF Motorport alinhará um
terceiro caminhão para Glomir Bissoni Jr., mais conhecido como Juca
Bala, um dos grandes nomes da
arrancada de caminhões, enquanto
Adalberto Jardim volta após fazer
uma revisão meticulosa em seu
caminhão Ford - que o tirou da
corrida anterior no Uruguai. Essa
relação corre o risco de aumentar,
uma vez que ainda existe uma vaga
aberta na equipe JL.

Até esta sexta-feira (4), os ingressos para a Copa
Truck podem ser adquiridos a R$ 32 (inteira) e a R$
20 (meia-entrada), preços promocionais e exclusivos
para aquisição pelo site da categoria (copatruck.com.
br). Depois, o valor cheio do ingresso será R$ 40.

O fim de semana de velocidade em Cascavel terá mais de 60 máquinas de três
categorias em cinco corridas no Autódromo Zilmar Beux.
Além da Copa Truck, o público também verá a 6ª etapa do Mercedes-Benz
Challenge e a 5ª da nova Copa HB20, que fará sua primeira apresentação
na cidade. Juntas, as três categorias levarão mais de 60 veículos para a pista
durante o fim de semana.
A programação no circuito cascavelense começa com treinos livres nesta sexta-feira (4), sem a presença de público. No sábado (5) os portões serão abertos
às 8h e haverá tomadas de tempos, a primeira corrida da Copa HB20 e a visitação aos boxes liberada aos portadores de todos os ingressos, das 16h às 17h.
Já o domingo (6) está reservado para nada menos que quatro corridas (duas da
Copa Truck, uma do MBC e uma da Copa HB20), além do Desfile dos Pilotos e
de atrações de pista como o Caminhão de Manobras da Omni.

Última chance

A etapa que abre a última Copa
Truck do ano é vista como primordial para muitos pilotos que
bateram na trave nas disputas anteriores e não conseguiram uma vaga
disputar o campeonato na Grande
Final ao lado dos já classificados
Beto Monteiro, André Marques,
Felipe Giaffone, Roberval Andrade
e Leandro Totti. Nomes como
Paulo Salustiano, Wellington Cirino,
Debora Rodrigues, Pedro Paulo,
Regis Boessio e Renato Martins,
presenças constantes no pódio, torcem para a sorte estar do lado nesta
última oportunidade do ano.

ESPORTE

CASCAVEL, 04 DE OUTUBRO DE 2019

Serpente em STO
A rodada de volta das quartas de final da LNF (Liga Nacional de Futsal) será aberta nesta
sexta-feira (4) com o duelo entre
Magnus e Marechal, às 19h15,
em Sorocaba (SP). Para o Cascavel Futsal, a decisão da vaga às
quartas de final será sábado (5),
em Santa Tereza do Oeste, diante
do Jaraguá, às 20h30.
No único jogo desta sexta,
o que definirá o primeiro time
nas quartas de final de final, as
equipes chegam em condições

História

Será a segunda vez que o
Cascavel Futsal jogará no
Ginásio Elvira Menin depois
da reformulação, no ano passado. Na ocasião, na reinauguração da praça desportiva,
o Tricolor foi derrotado por 3
a 1 pelo Corinthians, no dia
26 de maio de 2018, pela Liga
Nacional. Quanto ao Jaraguá,
o Cascavel Futsal já o venceu
este ano. Foi por 2 a 1, em
casa, na fase classificatória.
No histórico do confronto, o
Tricolor venceu duas vezes e
foi derrotado em quatro oportunidades, enquanto outros dois
jogos terminaram empatados.

de igualdade. Na rodada de ida,
em Marechal, o jogo terminou
empatado por 3 a 3, graças a um
gol dos visitantes a três segundos do fim. Com esse resultado,
quem vencer no tempo normal
em Sorocaba avançará para as
q u a r t a s d e f i n a l. E m c a s o d e
um novo empate, o confronto
irá para a prorrogação, na qual
o Magnus poderá empatar para
seguir adiante na competição
e enfrentar quem passar de
Campo Mourão x Foz Cataratas.
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Reverter o placar

Para o Cascavel Futsal, derrotado por 4 a 1 em Santa
Catarina, a conta é vencer o
Jaraguá no tempo normal
em Santa Tereza, no Ginásio
Elvira Menin, para levar a
decisão da vaga à prorrogação. No tempo extra, a
Serpente passará a ter a
vantagem do empate para
seguir adiante e enfrentar
quem passar de Tubarão x
Marreco, que também se
enfrentam neste sábado (5)
em Santa Catarina – o time
de Francisco Beltrão venceu
em casa por 5 a 3 na ida.

Ingressos

Os ingressos para Cascavel x Jaraguá já estão sendo vendidos
antecipadamente ao preço promocional de R$ 20. No dia do jogo,
na bilheteria em Santa Tereza, os valores serão R$ 30 (inteira)
e R$ 15 (meia-entrada).

SÉRIE B

SÉRIE A
Pos. Time
1ºFlamengo
2ºPalmeiras
3ºSantos
4ºCorinthians
5ºInternacional
6ºBahia
7ºSão Paulo
8ºGrêmio
9ºAthletico-PR
10º Atlético-MG
11º Goiás
12º Botafogo
13º Vasco
14º Fortaleza
15º Ceará
16º Fluminense
17º Cruzeiro
18º CSA
19º Avaí
20º Chapecoense

PG
49
46
41
41
37
37
36
34
31
30
30
27
27
25
23
22
19
19
16
15

J
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
15
13
12
11
11
10
9
9
9
9
9
8
7
7
6
6
4
4
3
3

E
4
7
5
8
4
7
9
7
4
3
3
3
6
4
5
4
7
7
7
6

D
3
2
5
3
7
5
4
6
9
10
10
11
9
11
11
12
11
11
12
13

GP
47
38
33
25
28
27
23
37
31
27
22
19
21
24
22
24
17
11
12
18

GC
20
17
23
13
21
18
15
25
22
27
32
24
29
31
23
34
31
33
33
35

SG
27
21
10
12
7
9
8
12
9
0
-10
-5
-8
-7
-1
-10
-14
-22
-21
-17

Pos. Time
1ºBragantino
2ºAtlético-GO
3ºSport
4ºCRB
5ºAmérica-MG
6ºCoritiba
7ºBotafogo-SP
8ºOperário-PR
9ºPonte Preta
10º Cuiabá
11º Paraná
12º Guarani
13º B. de Pelotas
14º Oeste
15º Vila Nova
16º Londrina
17º Criciúma
15º Vitória
19º São Bento
20º Figueirense

11h
16h
16h
16h
19h

SÁBADO
São Paulo x Fortaleza
Vasco x Santos
Grêmio x Corinthians
Bahia x Athletico-PR
Cruzeiro x Internacional
DOMINGO
Chapecoense x Flamengo
Ceará x Goiás
Palmeiras x Atlético-MG
Botafogo x Fluminense
CSA x Avaí

J
25
26
26
26
26
24
25
25
25
24
25
26
25
25
26
25
26
26
25
25

V
15
12
11
11
10
10
10
10
9
9
8
9
8
6
6
8
6
6
6
4

E
6
9
12
5
8
7
6
6
8
8
11
5
6
12
11
4
9
8
6
11

D
4
5
3
10
8
7
9
9
8
7
6
12
11
7
9
13
11
12
13
10

GP
42
29
37
31
27
31
24
23
27
26
20
20
19
26
18
28
18
22
27
18

GC
14
19
25
28
25
24
25
29
22
23
22
24
27
26
24
35
25
34
34
28

26ª RODADA

23ª RODADA
17h
17h
19h
19h
21h

PG
51
45
45
38
38
37
36
36
35
35
35
32
30
30
29
28
27
26
24
23

19h15
21h30
11h
16h30
19h
19h

SEGUNDA-FEIRA (30)
Guarani 2x0 Atlético-GO
Vila Nova 1x1 Criciúma
ONTEM (3)
América-MG 1x0 CRB
Vitória 2x2 Sport
HOJE
Figueirense x Oeste
São Bento x Bragantino
SÁBADO (5)
Botafogo-SP x Ponte Preta
Paraná x Coritiba
Operário x B. de Pelotas
Cuiabá x Londrina

SG
28
10
12
3
2
7
-1
-6
5
3
-2
-4
-8
0
-6
-7
-7
-12
-7
-10
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Pia Sundhage + Marta
A seleção brasileira de feminina de futebol inicia neste fim
de semana mais dois compromissos sob o comando da treinadora
sueca Pia Sundhage. O Brasil
enfrenta a Inglaterra em amistosos neste sábado (5), às 8h45
(de Brasília) no Estádio Riverside,
em Middlesbrough (ING).
Depois, na terça-feira (8), o
será com a Polônia às 15h15, na
Suzuki Arena, em Kielce (POL). As
duas par tidas terão transmissão

Vôlei masculino

Vitoriosa por 3 sets a 0 nos
dois primeiros compromissos pela Copa do Mundo de
vôlei masculino, no Japão,
diante de Canadá e Austrália,
a seleção brasileira volta a
atuar pela competição nesta
sexta-feira (4), dia no qual
enfrenta a equipe do Egito, às
6h (de Brasília). A partida terá
transmissão ao vivo do SporTV
2. Na sequência, ainda em
Nagano, o Brasil enfrentará
Rússia e Irã, neste sábado (5)
e domingo (6), às 2h. Depois,
de quarta-feira (9) até o dia
15 (terça-feira) em Hiroshima,
jogará contra Argentina, Estados Unidos, Tunísia, Polônia,
Japão e Itália.

ao vivo do SporTV.
Durante os treinamentos na
Inglaterra, a técnica sueca comandou atividades voltadas para
aprimorar a posse de bola, com
exercícios de transição, de compactação das linhas defensivas e
de finalização no ataque.
Referência no futebol feminino, Pia Sundhage estreou no
comando da seleção brasileira
no Torneio Internacional, realizado em São Paulo entre agosto

e setembro. O debute foi com
goleada por 5 a 0 sobre a Argentina. Na disputa do título, entretanto, o Brasil ficou com o vice-campeonato ao ser derrotado pelo
Chile nos pênaltis, após empate
sem gols no tempo normal.
Desta vez, a craque Mar ta,
eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, está recuperada
de lesão e pronta para atuar pela
primeira vez sob o comando da
treinador sueca.
CBAT

O catarinense Darlan Romani está
na final do arremesso do peso no
Mundial de Atletismo de Doha, no
Catar. Na qualificação, ontem (4),
ele ultrapassou a marca mínima com
um arremesso de 21,69m na primeira
das três tentativas a que tinha direito.
A decisão de medalhas no arremesso
do peso será neste sábado (5),
a partir das 14h05 (de Brasília).
Darlan Romani (Pinheiros) está entre
os melhores do mundo na prova,
mas integra uma geração internacional
muito talentosa, em que nove atletas
já obtiveram marcas acima dos 22m
nesta temporada, incluindo ele. O
catarinense de Concórdia tem como
melhor marca pessoal o arremesso de
22,61 m, recorde sul-americano,
obtido em junho, na Liga Diamante.
Darlan é o segundo no Ranking Mundial de Atletismo.

