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Castramóvel começa a
atender gratuitamente

A estreia do Castramóvel em Cascavel foi um sucesso. O micro-ônibus transformado em 
uma clínica veterinária móvel estreou no Bairro Guarujá e já no primeiro dia atraiu muitas 

pessoas que levaram os pets para castrar. l Pág.7

Com 47.094 visitantes, o Show Rural registrou novo recorde de público para o primeiro 
dia do evento. E se do lado de dentro estava cheio, do lado de fora também foi intenso o 

movimento, com longas filas e muita paciência para chegar ao parque. l Pág. 4 e 13
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A tranquilidade do coração
Você sente a tranquilidade do seu coração? O caminho para a 

tranquilidade é extremamente atual, porque a intranquilidade se tor-
nou uma doença do nosso tempo. Muitas pessoas são intranquilas. 
Todos vivemos momentos de intranquilidade. 

A sabedoria dos monges antigos diz que nós não alcançamos a tranqui-
lidade simplesmente pelo fato de trabalhar menos. Encontrar a tranquilidade 
do coração é um caminho longo, que passa pelo autoconhecimento, 
pelo autoencontro sincero e leva finalmente a Deus, o único ponto em 
que o nosso coração está tranquilo, como dizia Santo Agostinho: “Nos 
fizeste para Vós, ó Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto 
não repousa em Vós”. Nele nós encontramos a paz verdadeira e plena.

Nos últimos tempos se tem notado que as pessoas buscam mui-
tas formas de encontrar a tranquilidade. Ouve-se muito pessoas se 
queixarem que não têm tranquilidade. Existem as preocupações que 
roubam a tranquilidade e até o sono. Várias pessoas simplesmente 
não conseguem dormir porque se preocupam com os filhos, com 
os problemas deles, com a educação, com os caminhos que eles 
trilham. Existe a preocupação com a situação financeira da família, 
o desemprego, a violência, as drogas... São muitas as preocupações 
diárias. Alguns também se torturam pensando o que o outro pode 
achar deles. Às vezes essa preocupação se torna até doentia. 

Pessoas que ocupam uma posição de responsabilidade também 
se tornam intranquilas, há sempre alguém exigindo algo, elas refletem 
se estão corretas o tempo todo, se as decisões tomadas são úteis à 
empresa ou se apontam na direção errada. Quando voltam para casa, 
à noite, anseiam por um momento de paz, mas não conseguem se 
tranquilizar porque simplesmente não sabem se desligar. Viajam de 
férias e mesmo assim não encontram tranquilidade. Ficam pensado se 
tudo que fizeram estava realmente em ordem, quais as consequências 
disso para elas... e esse pensamento corrói o tempo todo. Como não 
encontram paz interna, nem as melhores férias lhe dizem alguma coisa. 
Estressadas, cheias de tensão, voltam das férias e o rolo compressor 
continua. Um dia elas entram em colapso com tanta sobrecarga.

Amigo leitor, muitas pessoas estão assim, nesse ritmo de 
intranquilidade. Se você estiver assim, busque ajuda. É preciso 
administrar a vida de um jeito diferente. Não dá para deixar 
que esse rolo compressor nos esmague. É preciso ver os sinais 
de quando isso está acontecendo, para encontrar soluções 
adequadas de vida e de tranquilidade. Reflita sobre isso.

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

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, justifica 
por que o Brasil decidiu decretar “estado de emergência 

em saúde pública” mesmo sem casos confirmados de 
coronavírus no Brasil.

“Embora a gente não 
tenha nenhum caso 

comprovado no Brasil, 
não temos a presença 

do vírus em laboratório dentro 
do Brasil, nós vamos reconhe-
cer esta emergência sanitária 
internacional para poder ter 
mecanismos. Porque, se não, 
você tem que abrir licitação, 
leva 15, 20 dias para conse-

guir se movimentar quando se 
está no status normal da lei de 
licitações e compras. Então 

a gente vai antecipar mesmo 
não tendo nenhum caso 

confirmado”.

‘‘
‘‘

‘‘
‘‘
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A judoca brasileira Beatriz Souza (foto) conquistou a medalha 
de ouro no Aberto de Odivelas, em Portugal, na categoria pesa-
do (acima de 78 kg), ao vencer a japonesa Maya Akiba. O resul-
tado rendeu à brasileira mais 100 pontos no ranking mundial 
classificatório para Tóquio 2020. Ela é a número 7 do mundo. 
Além do ouro de Bia, Larissa Pimenta foi bronze em Portugal, 
enquanto Phelipe Pelim (60 kg) foi campeão e Allan Kuwabara 
(60 kg) ficou com o bronze na Bulgária, onde parte da seleção 
brasileira competiu Aberto de Sofia. As competições serviram 
como preparação para o evento mais importante do mês, o 
Grand Slam de Paris, que terá início sábado (8).

 Rio de Janeiro - A se-
leção brasileira de atletismo 
foi a campeã da primeira 
edição do Campeonato Sul-
-Americano Indoor de Atle-
tismo, encerrado domingo 
(2) em Cochabamba, na Bo-
lívia. A equipe somou 124 
pontos, contra 120 da equipe 
anfitriã e 103 da Argentina, 
segunda e terceira colocadas 
na classificação final.

O paranaense de Lon-
drina Alexsandro Melo, o 
“Bolt”, foi um dos desta-
ques individuais da com-
petição, com duas meda-
lhas de ouro: no salto em 

Rumo a Tóquio 2020

Seleção de atletismo fatura
o Sul-Americano na Bolívia

distância, com 8,08m; e no 
salto triplo, com 17,10m.

“Estamos felizes com 
os resultados”, disse o trei-
nador Neilton Moura. “Ele 
estava treinando para o 
Mundial Indoor de Nanjing 
(China), que foi adiado para 
2021, e ainda havia muitos 
treinos programados para 
ele chegar na melhor forma. 
Esses resultados são ani-
madores”, completou.

Na avaliação do treina-
dor-chefe Evandro Lazari, 
o Brasil teve boa partici-
pação. “Nossos 15 atletas 
conquistaram medalhas. 

O Alexsandro Bolt foi des-
taque ao ganhar dois ouros, 
com resultados expressivos 
neste início de temporada. Foi 
um evento legal, que mostrou 
jovens talentos, caso da Tiffa-
ni Marinho, que ganhou ouro 
nos 400m, em sua primeira 
competição indoor. Tivemos 
outros destaques, como a Ro-
sângela Santos, nos 60m, e 
o Gabriel Constantino, nos 
60m com barreiras”.

No total, a equipe do 
Brasil terminou a compe-
tição com 16 medalhas: 
nove ouros, três pratas e 
quatro bronzes.

Rio de Janeiro - A 
seleção feminina enfren-
tou a Sérvia nessa segun-
da-feira (3), em amistoso 
em Belgrado, e terminou 
derrotada por 73 a 58, 
em partida que faz par-
te da preparação para o 
Pré-Olímpico Mundial, 
que terá início quinta-
-feira (6) em Bourges, 
na França. O Brasil fará 
mais um treino na Sér-
via nesta terça-feira (4) 
e em seguida embarcará 
rumo à busca pela vaga 
em Tóquio 2020.

“Foi muito bom para 
testar nossa defesa, ata-
que, colocar o time em rit-
mo de jogo. É muito pare-
cido com o que vamos en-
contrar no Pré-Olímpico: 
times fortes, com muito 
contato”, disse a arma-
dora Alana.

A estreia no Pré-Olím-
pico será às 14h de quinta-
-feira, contra Porto Rico. 
No sábado (8), o Brasil pe-
gará a França, às 16h30, e, 
fechando sua participação, 

no domingo (9), enfrentará 
a Austrália, às 10h. O tor-
neio dá três vagas para Tó-
quio 2020.

“O jogo contra a Sér-
via foi muito importan-
te para continuar nossa 
fase de preparação. Foi 
um ótimo teste, porque a 
Sérvia nos exigiu defensi-
va e ofensivamente. Trei-
namos o timing das joga-
das, o ritmo da defesa e o 
entrosamento. Estamos 
preparadas para começar 
a competição”, destacou a 
armadora Débora.

A seleção feminina 
vem numa crescente. O 
Brasil conquistou os Jo-
gos Pan-Americanos Li-
ma 2019, quebrando um 
jejum que vinha desde 
1991. Depois, foi bronze 
na AmeriCup, fazendo 
ótimos jogos contra Cana-
dá e Estados Unidos. Por 
último, venceu Argentina 
e Colômbia no Pré-Olím-
pico das Américas, clas-
sificando-se para o Pré-
-olímpico Mundial.

Seleção feminina de basquete
embarca hoje ao Pré-Olímpico

JUDÔ | Brasileiros sobrem ao pódio na Europa
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O mês de atraso para 
o início da reforma das pol-
tronas da plateia do Teatro 
Municipal Sefrin Filho não 
poderá afetar o prazo con-
tratual para não comprome-
ter o calendário de espetá-
culos. A empresa vencedora 
da licitação tem até 15 de 
abril para entregar a obra.

Promet ida há dois 
anos, a adequação do 
espaço entre as poltronas 
teve que ser adiada justa-
mente devido aos eventos 
programados no Teatro. 
Em dezembro do ano pas-
sado, a Mozione Equipa-
mentos Ltda venceu o cer-
tame com proposta de R$ 
207.934 para executar o 
serviço. Ela havia apresen-
tado todas as certidões no 
decorrer do processo, mas, 
na assinatura do contrato, 
houve impedimentos legais. 
“Foram apresentadas as 
certidões negativas, mas no 
trâmite de assinatura houve 
uma certidão federal que se 
tornou positiva. A empresa 
está dentro do prazo e acer-
tou a conta com a União. 
Vamos esta semana assinar 
o contrato”, diz o secretá-
rio de Cultura e Esportes, 
Ricardo Bulgarelli.

Serão retirados 64 assen-
tos da plateia para que o 
espaçamento entre as 662 
cadeiras passe de 75 cen-
tímetros para 1,03 metro, 
o que dará a possibilidade 
de passagem do público. As 
rampas também terão que 
ser adequadas, bem como 
a iluminação de segurança. 
Todos esses serviços inte-
gram o contrato licitado. 

O certame tinha valor total 
previsto de R$ 350 mil. 

Iniciar um novo processo 

Paranhos preparado
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) esteve ontem na Câmara de 
Vereadores para acompanhar a primeira sessão após o recesso 
parlamentar e demonstrou preparo para os meses seguintes. 

Em discurso no plenário, agradeceu todos os setores e ressaltou 
que a oposição política deve ter “o papel respeitado”, mas deve 
também “agir de maneira responsável”. Notório que na casa há 
grupos adversários pesados, como o PDT, de Márcio Pacheco. 

Mas Paranhos não se intimida. “Este ano político, ano eleitoral, 
ano mais tenso, ano mais curto e mais complicado”.

Nova identidade
A visita do presidente da Câmara de Vereadores, Alécio 

Espínola, à sede da Divisão de Combate à Corrupção ontem 
deu o que falar. Enquanto muitos já cogitavam denúncias 

e investigações, Espínola tranquilizava: foi apenas buscar a 
nova identidade, pois o documento antigo havia sido perdido.

Campanha
Se disputará a reeleição, 
Paranhos só pretende 
declarar em março, embora 
seja praticamente certa sua 
disputa ao pleito. Para evitar 
desgaste político, Paranhos 
diz que, por enquanto, tudo 
dependerá da formação de 
grupo consolidado. Contudo, 
ele já antecipou que não 
deixará o Paço para fazer 
campanha se o rumo for a 
reeleição. “Não posso me 
afastar”, assegura Paranhos, 
que já busca um vice com 
afinidades.

Transitar
Para este ano, a autarquia 
Transitar deverá seguir 
com a realização de novos 
convênios com repartições 
estaduais e federais. Vander 
Piaia, liquidante da Cettrans, 
apresentou balanços 
ao chefe do Executivo 
que demonstram um 
reequilíbrio das contas. Um 
cronograma está na mesa de 
Paranhos com previsão de 
mudanças semanais a serem 
implantadas até o fim do 
ano, entre elas a contratação 
de mais agentes e a 
substituição de uniformes, 
o qual, segundo o prefeito, 
é o último passo, visto que 

o objetivo não era dar uma 
nova roupagem ao órgão, 
mas implantar o trânsito 
humanizado.

100 dias
A contagem é regressiva... 
o início das obras no Trevo 
Cataratas deve ser em 100 
dias, assegura Paranhos. Os 
certames devem ser lançados 
em breve para que o serviço 
seja feito, com meta de ser 
concluído em dois anos. A 
pressa, segundo Paranhos, é 
da própria concessionária.

Inimigos
O governador Ratinho Júnior 
(PSD) assina nesta semana a 
inclusão do Contorno Norte na 
nova licitação dos pedágios, 
que acontece no próximo ano. 
Obra que, segundo o prefeito, 
quase ficou de fora da lista 
de prioridades, conforme 
orientação de grupos internos 
do Estado. Como Cascavel 
já havia sido beneficiada 
pelo Trevo Cataratas e 
pela duplicação entre o 
Posto da Polícia Rodoviária 
Federal até o Trevo de São 
João, o investimento estava 
descartado: “Não estava no 
radar de investimentos, mas 
provamos ao governador que 
não poderia dispensar a obra”.

Mesmo com atraso,
secretário assegura prazo

inviabilizaria a reforma 
neste ano, visto que o cro-
nograma de obras já havia 
sido planejado e, por isso, a 
prefeitura aguardou a regu-
larização da empresa. 

Diante dessa f lexi -
b i l idade, o secretár io 
assegura que não haverá 
chance de negociação de 
prazos. “A construtora está 
ciente de que terá que tra-
balhar nos fins de semana 
e à noite para cumprir esse 
prazo. Aditivo de prazo e 
metafísica não serão possí-
veis, pois já temos agenda-
mentos para espetáculos. Os 
agendamentos vão até 23 
de dezembro. É um teatro 
com uma demanda enorme, 
por isso a empresa terá 
que cumprir com rigor”, 
afirma Bulgarelli.

Na licitação, o prazo pre-
visto para a obra era de 45 
dias. As apresentações de 
fevereiro, março e abril foram 
suspensas para realizar a 
adequação do teatro, inau-
gurado em março de 2015. 

Essa já é a segunda 
reforma na estrutura: a 
bilheteria chegou a ser inter-
ditada e precisou de conser-
tos estruturais.

PONTE NO LAGO
A empresa que fará 

a reforma no teatro é a 
mesma vencedora do cer-
tame para a execução da 
nova ponte no Lago Munici-
pal, que também já deveria 
ter sido iniciada. A obra cus-
tará aos cofres públicos R$ 
251 mil e deve ser iniciada 
em breve, após a regulari-
zação dos trâmites legais. 

A reforma é acompa-
nhada pela Secretaria de 
Meio Ambiente. 
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Câmara aprova programa 
FeliCidade do Idoso

Os vereadores de Cascavel aprovaram 
nessa segunda-feira (3), em primeira 

votação, o Projeto de Lei 109/2019, que 
institui o programa FeliCidade do Idoso. 
A votação favorável foi unânime e agora 
o projeto retorna para a segunda vota-

ção, nesta terça-feira.
De acordo com a justificativa da pre-

feitura para a proposição, o programa 
FeliCidade do ldoso visa “contribuir para 
um processo de envelhecimento ativo, 

saudável e autônomo; assegurar espaço 
de encontro para pessoas idosas e encon-
tros intergeracionais, de modo a ampliar 
sua convivência familiar e comunitária; 

detectar suas necessidades e motivações, 
bem como desenvolver potencialidades 
e capacidades para novos projetos de vida; 

propiciar vivências que valorizem as suas 
experiências e que estimulem e potencializem 
a capacidade de escolher e decidir e, por fim, 

promover ações intersetoriais ao idoso”.
Esse trabalho integrado deve envolver 

as Secretarias Municipais de Assistência 
Social, Saúde, Cultura e Esporte e Edu-
cação, a Fmec (Fundação Municipal de 

Esporte e Cultura de Cascavel), a Transitar 
(Autarquia Municipal de Mobilidade, 

Trânsito e Cidadania) e a Cohavel (Compa-
nhia Municipal Habitação de Cascavel). 

 Com a melhor perspectiva da 
história, a 32ª edição do Show 
Rural começou com recorde: 
47.094 pessoas visitaram ontem 
(3) o maior evento do agronegócio 
do Sul do País, o maior público 
para o primeiro dia da feira.

O recorde anterior era do ano 
passado, quando 36.112 visitan-
tes estiveram no parque no pri-
meiro dia.

Um dos maiores do mundo em 
transmissão de novos conhecimen-
tos para o campo, o Show Rural 
Coopavel conta com a participação 
de 650 expositores e a estimativa 
financeira, para os cinco dias da 
mostra, é de R$ 2 bilhões.

O Show Rural segue até a sex-
ta-feira (7), com acesso gratuito. 

Além de novidades em equipa-
mentos e maquinários, a feira traz 
muitas opções para diversificação 

Recorde: Primeiro dia 
recebe 47.094 visitantes

com frutas e outros vegetais.
Tem ainda muitas variedades de 

flores à venda, mudas frutíferas e 
ornamentais e espécies exóticas.  

Apae de Cascavel empossa nova diretoria
Sebastião Nilso da Silva assumiu ontem (3) o comando da Apae 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Cascavel, em 
lugar de Evilásio Schmitz, por um período de três anos. 

Entre os planos do novo presidente da Apae estão a conclusão da 
primeira parte do Centro de Saúde da Apae  e  a entrega da obra em três 
anos de mandato. “O Centro de Saúde atenderá todas as áreas de saúde 
oferecidas pela escola aos alunos e aos pacientes: psicoterapia, psicolo-
gia, fonoaudiologia, tratamento das deficiências múltiplas. E ainda temos 
a clínica de autismo. Essa é mais uma obra importante que funcionará na 
Famipar [Faculdade Missioneira do Paraná]”, destacou. A instituição fica 

ao lado da Apae, no Jardim Recanto Tropical.
Segundo Sebastião, hoje a Apae de Cascavel tem mais de 200 

profissionais nas áreas de educação, saúde, assistência social e 
administrativa para atender aos mais de 470 alunos e pacientes. 

“Nós prestamos uma média de 5 mil atendimentos por mês e mais 
de 500 famílias recebem a prestação permanente de assistência 
social”. O prefeito Leonaldo Paranhos prestigiou a solenidade, na 
manhã de ontem, e destacou o papel da entidade: “A Apae é uma 

referência de fraternidade e amor. O trabalho que aqui é realizado é 
digno de todo nosso respeito e administração”.

O CLIMA colaborou e um bom 
público esteve no parque 

FÁBIO DONEGÁ
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Volta às aulas: Procura por 
materiais escolares é grande

A semana começou movimentada 
para o comércio de materiais escolares 
em Cascavel. Pais deixaram para a última 
hora a compra dos itens dos filhos, que 
iniciam o ano letivo nesta quarta-feira (5). 

Com grande diversidade de produtos 
e de marcas, a melhor saída é a pes-
quisa de preços, que oscila bastante. 

Inês Padovan é mãe do estudante 
Marco Antonio Gobetti e diz que pes-
quisou muito, foi a diversos estabeleci-
mentos até encontrar o valor que cabia 
no bolso. “Andei por tudo... lojas de 
departamentos e atacados, mas encon-
trei aqui, nos camelôs, algo mais em 
conta”, conta, referindo-se ao shopping 
de importados na Rua São Paulo. Marco 
está ansioso para iniciar os estudos, já 
que começa agora o 6º ano.

Com orçamento apertado, muitos 
precisam abrir mão de alguns produtos 
e reaproveitar o que for possível. Esse 
é o caso das mochilas, o que reflete 
diretamente nas vendas. Segundo o 
empresário Sérgio Lorenzato, o fluxo 
diminuiu de 10% a 15% com relação 
ao ano passado. O mesmo aconteceu 
com a empresária Elisiane Becker: 

Bolsa Solidária atende 500 estudantes
A ação promovida pelo Provopar 

foi realizada nessa segunda-feira 
(3) na Cozinha Social do Bairro 
Interlagos, zona nor te de Cascavel. 
A sétima edição do Bolsa Solidá-
ria entregou mais de 500 kits com 
mochilas e materiais escolares para 
as crianças atendidas e cadastradas 
em projetos e serviços do programa.

No ano passado, o projeto que 
atende crianças e adolescentes 
matriculados na rede pública passou 
a contar com apoio do Nucria e da 
15ª SDP, que realizam arrecadações 
e desenvolvem atividades de instrução 
às crianças no momento da entrega 
dos materiais. “O estudo é a base, é 
na escola que a criança socializa, que 
a criança se prepara para o mundo”, 
considera a delegada responsável pelo 
Nucria, Bárbara Strapassom.

A montagem dos kits conta com a 
colaboração de diversas empresas, 
entidades e doações da população, 
que permitem que o simples desejo 
desses estudantes seja atendido. 

Alguns dos apoiadores do pro-
jeto, como a delegada Bárbara 
Strapassom e agentes da 15ª SDP, 
estiveram presentes na entrega, 
auxiliando os voluntários. 

“As vendas diminuíram, aumentou a 
concorrência e muitos passam apenas 
pesquisando valores. Isso vem acon-
tecendo desde o fim do ano”. 

PROCON
A lista de material escolar é um dos 

itens que mais pesam nesta época do 
ano no orçamento das famílias e, por 
conta disso, o Procon de Cascavel fez 
uma pesquisa de preço de 73 produ-
tos em oito estabelecimentos. A maior 
variação encontrada foi de 337,50% da 
cola branca em bastão, com valores de 
R$ 1,20 até R$ 5,25. 

Outro exemplo é o caderno espiral, 
capa dura de 48 folhas, que pode ser 
encontrado por R$ 4,99 até R$ 15,90, 

ou seja, variação de 218,73%. 
A fiscal que coordenou a pesquisa, 

Patrícia Finatto, dá algumas dicas aos 
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recem o produto. Os pais devem 
pesquisar muito, além de ficarem 
sempre atentos aos produtos que a 
instituição não deve pedir”, a exem-
plo de itens coletivos.

SECOM

CALENDÁRIO ESCOLAR DE 
2020 DA REDE MUNICIPAL 
Início do ano letivo: 5 de fevereiro
30 mil alunos iniciam o ano letivo 
nesta quarta-feira (5) 
Férias: de 6 a 22 de julho 
Término do ano letivo: 18 de 
dezembro 
200 dias letivos

CALENDÁRIO ESCOLAR DE 
2020 DA REDE ESTADUAL
Início do ano letivo: 5 de fevereiro
Férias: 6 a 21 de julho 
Término do ano letivo: 17 de 
dezembro 
200 dias letivos

Nas escolas estaduais as avaliações 
são feitas por trimestres, de 65 dias 
letivos cada um. São eles: 
1º trimestre: 5/02 a 14/05
2º trimestre: 18/05/ a 10/09 
3º trimestre: 14/09 a 17/12 
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Castramóvel começa a
atender gratuitamente

A estreia do Castramóvel em Cas-
cavel foi um sucesso. O micro-ônibus 
transformado em uma clínica veteriná-
ria móvel estreou no Bairro Guarujá 
nessa segunda-feira (3). Como sugere 
o nome, a missão da clínica é fazer a 
castração de cães e gatos.

A aposentada Rita Cardoso levou 
o pequeno Romeu, de dois anos, que 
foi abandonado em frente à casa dela: 
“É uma ótima iniciativa, porque eu 
mesma não vou conseguir manter meu 
cachorro com tudo o que precisa, como 
remédio, ração, tosa, e ainda castrar. 
Eu faço tudo o que posso por ele, por-
que ele foi abandonado... Porém, infe-
lizmente, eu não tenho condições de 
pagar R$ 400 à vista como uma clínica 
me pediu. Por isso, eu achei essa ideia 
do Castramóvel maravilhosa”.

Primeiro a equipe avalia o pet para 
saber se é possível fazer a castração. 
Ele então recebe uma medicação pré-
-anestésica, passa por indução, intuba-
ção orotraqueal e é feita a castração. 

O dono do animalzinho recebe 
todas as orientações de como proce-
der no período pós-cirúrgico. O pet já é 
levado para casa com a roupinha cirúr-
gica e com os medicamentos, o que 
inclui antibióticos e anti-inflamatórios 
fornecidos pelo Município.

ESTRUTURA
Seguindo a resolução do Conselho 

Federal de Medicina Veterinária, o Cas-
tramóvel conta com centro cirúrgico, sala 
de recuperação, sala de preparo, auto-
clave, aparelhos de anestesia inalatória, 
monitor multiparamétrico, entre outros. 

O corpo clínico é formado por três 
médicos-veterinários, enfermeiros, 

10 mil castrações
Além do Castramóvel, o Município de 
Cascavel segue com o serviço gratuito de 
castração nas cinco clínicas credenciadas. 
Aliás, a perspectiva é de que até o fim 
deste ano se chegue ao número de 10 mil 
procedimentos nessas unidades. 
Sozinho, o Castramóvel deve realizar de 
1,5 mil a 2 mil cirurgias este ano. Juntos, 
os serviços contribuem para controlar o 
crescimento populacional dos animais 
e, consequentemente, auxilia na ques-
tão de saúde pública. 

Quem pode levar os animais para a castração?
O Castramóvel vai atender pets de famílias pobres que moram em bairros que fazem 
parte do Território Cidadão e que tenham o Cadastro Único, ou ainda quem acolheu 
um animal de rua. O cadastro pode ser feito nas unidades do Cras (Centro de Refe-
rência de Assistência Social). Para entrar na lista de espera do Guarujá, os cidadãos 
precisam se registrar com as Agentes Comunitárias de Saúde, que atendem na USF 

(Unidade de Saúde da Família). O cronograma dos próximos bairros que receberão o 
Castramóvel ainda será definido pela equipe.

Os benefícios para o animal
Além do controle populacional, a castração é uma questão de saúde pública, uma vez 

que alguns dos cães podem transmitir doenças para os humanos. Para o animal, a 
castração também traz benefícios. Para as fêmeas, por exemplo, há redução de quase 

100% de desenvolver neoplasias mamárias. Quanto aos machos, há o controle de 
agressividade. No geral, há um aumento de longevidade e prevenção de doenças.

além de voluntários. “O animal rece-
berá um serviço de excelência em 
todas as etapas, assim como uma pes-
soa quando passar por cirurgia, tudo 

para garantir a segurança e o bem-es-
tar do paciente”, destaca o gerente 
de vida silvestre e bem-estar animal, 
o veterinário Rodrigo Neca Ribeiro.

Quais serão os 
animais castrados?
Para que animal seja submetido 
à cirurgia, ele tem que ter um res-
ponsável legal. No entanto, isso 
não impede que o cascavelense 
pegue um animal de rua e se res-
ponsabilize por cuidar dele. Caso o 
animal passe por alguma intercor-
rência cirúrgica, será levado até 
uma das clínicas credenciadas do 
Município para atendimento.

FOTOS: SECOM

Orientações para levar os 
animais:
- Animal de banho tomado;
- Sem pulgas ou carrapatos;
- Jejum sólido (comida) por 12 horas;
- Jejum líquido (água) por 3 horas;
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respeite Danilo. Vitória paga a multa 
pela quebra do contrato com Álvaro. 
Danilo e Camila se casam. Jane apoia 
Thelma. Vitória sofre com o estado 
de Davi, que é internado às pressas. 
Miguel anuncia que a licença ambiental 
da PWA foi suspensa. Daniel convida 
Miranda para sair.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Distraído com o jogo Vetherna, Mário 
acaba perdendo uma impor tante prova 
no colégio. Ruth e Helô checam as ima-
gens de segurança e descobrem que 
alguém alterou as gravações. Os amigos 
de Raquel tentam ajuda-la a desmascarar 
a suposta Dark Lady. Sophie segue Iure 
até o restaurante, ele nota sua presença 
e o apresenta para uma pessoa impor-
tante. O resultado do teste de DNA de 
Ruth e João fica pronto, e o parentesco 
é confirmado. Luisa lê a car ta de Alice e 
confirma que Pendleton está falando a 
verdade. Bento descobre que Ruth encon-
trou seu sobrinho desaparecido.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT
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Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.
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Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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ÉRAMOS SEIS
Tião, Alfredo e Lúcio conseguem fugir da 
polícia. Lola discute com Isabel. Afonso 
afirma que não deve satisfações a Shir-
ley. Clotilde conforta Isabel, que garante 
que não deixará Felício. Genu se deses-
pera com o perigo sofrido por Lúcio. Lola 
se nega a conhecer Felício, e Carlos briga 
com Isabel. Clotilde repreende a família 
por não aceitar a paixão de Isabel. Alfredo 
tem uma conversa séria com Carlos. Clo-
tilde aconselha Isabel a lutar por seu amor. 
Afonso pede que Shirley deixe sua casa. 
Adelaide e Alfredo se beijam. Inês convida 
Carlos para uma viagem às escondidas.

SALVE-SE QUEM PUDER
Renzo desconfia de Juan. Zezinho e 
Alexia/Josimara trocam provocações. 
Luna/Fiona cria um novo per fil para se 
comunicar com Juan nas redes sociais. 
Kyra/Cleyde aconselha Luna/Fiona a não 
conversar com Juan, para não despertar 
suspeitas. Alexia/Josimara faz sucesso 
cantando na festa ser taneja da cidade. 
Graziela repreende Petra por tentar se 
promover com o desaparecimento de Ale-
xia. Zezinho admira Alexia/Josimara, e os 
dois se beijam.

AMOR DE MÃE 
Álvaro pressiona Verena sobre a pater-
nidade de Júnior. Miranda ajuda Vitória 
e Tiago com a mudança. Danilo convida 
Dur val para celebrar seu casamento 
com Camila. Davi passa mal enquanto 
registra seu protesto contra a PWA. 
Lurdes questiona Thelma sobre seu 
desânimo com o casamento de Danilo e 
Camila. Álvaro expulsa Verena de casa 
com Júnior. Penha revela a Leila que 
está saindo com Belizário. Estela arma 
para Álvaro. Jane cobra que Thelma 

Rita conta para Filipe que Rui tem 
provas de que Lara subornou Isaura
Em “Malhação”, Filipe insiste para Lígia que Lara mente. 
Henrique pede Andressa em namoro, e a jovem o des-
pista. Rita pede que Rui marque um encontro com Viana. 
Milena confronta Mariliz. Diana recusa os livros dados por 
Celso para a biblioteca da escola. Mariliz afirma que fará 
de tudo para Milena voltar a escutar, desde que Daniel 
volte a morar com ela. Milena hesita sobre a possibilidade 
de voltar a ouvir. Rita conta para Filipe que Rui tem provas 
de que Lara subornou Isaura.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Giuseppe e Nico são assaltados. Flávia vai 
atrás do pastor Augusto e pergunta se ele 
gosta de Gemima. O pastor diz que não, 
pois gosta dela, porém não podem ficar 
juntos por ele ser pastor e ela de igreja 
diferente. Manuela está triste por ter que 
se afastar de Joaquim para que Priscila 
fique mais feliz. Otávio chega com Isabela 
em casa.

AMOR SEM IGUAL 
Seu Ernani pede cortesias do clube noturno 
para Santiago em troca de admitir Peppe na 
escolinha. O empresário propõe uma com-
petição entre as agências esportivas para 
escolher um jogador que jogará na Europa. 
Oxente se reconcilia com Zenaide. Poderosa 
dá dicas para Maria Antônia tentar conquistar 
Miguel. José Antônio conta para Oxente que 
encontrou Antônio Júnior. Carmem se mos-
tra invencível com a internação de Bento. 
José Antônio não consegue falar com Antô-
nio Júnior. Ramiro humilha Tobias. Poderosa 
chega no clube noturno e conhece Olympia.
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É hora de se concentrar no trabalho e redobrar 
o esforço para alcançar suas metas. Não exija 
que tudo seja feito do seu jeito. Seu lado crítico 
pode atrapalhar as coisas na paquera.

Vale a pena juntar forças com os colegas para 
conseguir o que deseja. As estrelas avisam que 
os excessos, de qualquer tipo, podem trazer 
problemas à saúde. Há risco de se decepcionar 
na conquista.

Bom dia para fazer alguns ajustes e se livrar do 
que não tem mais espaço em sua vida. Confie 
em sua intuição e poderá ter boas surpresas no 
trabalho. O desejo deve crescer e apimentar a 
vida a dois.

O desejo de estar ao lado de quem ama deve 
falar mais alto. Talvez não se entenda com 
alguém que tem ideias diferentes das suas e 
isso pode interferir no trabalho. Se está só, vai 
sonhar com compromisso.

Aproveite para colocar as mãos na massa 
e resolver assuntos pendentes. Talvez você 
tenha que se empenhar em dobro. Aproveite 
para cuidar da saúde. Talvez seja preciso mais 
dedicação ao par.

No trabalho, explore a criatividade e as boas 
ideias para se destacar. Depois, reserve 
tempo para curtir as pessoas queridas. A vida 
a dois conta com muito romantismo, mas há 
risco de briga.

Explore seu bom-senso e sua praticidade ao lidar 
com as tarefas diárias. Alguém de casa pode 
precisar da sua ajuda, ou vice-versa. Se está 
só, é hora de superar o passado.

No trabalho, tente algumas coisas diferentes. 
Mas é melhor ter cuidado para não se distrair. 
Coloque a conversa em dia com os amigos! 
Alguém que acabou de conhecer pode desper-
tar seu interesse.

Nesta sexta, vale a pena redobrar a atenção 
para aproveitar uma oportunidade de ganhar 
uma grana extra. Mas pense duas vezes antes 
de abrir a carteira! A paquera pode enfrentar 
obstáculos.

Será mais fácil focar nos seus objetivos e correr 
atrás do que deseja. Mas talvez seja necessário 
ceder em algumas coisas para manter a har-
monia em casa. Tome a iniciativa na paquera.

Sexto sentido em alta. Reserve um tempinho 
para meditar, repensar algumas coisas e curtir o 
seu cantinho. No trabalho, fofoca pode trazer dor 
de cabeça. Evite assuntos delicados com o par.

Bom dia para correr atrás dos seus sonhos e 
se arriscar em projetos ousados. Mas tenha 
cautela com dinheiro. O companheirismo e as 
demonstrações de carinho deixam a vida a dois 
mais gostosa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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progresso
intelectual

Que se
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Alone", 

sucesso do
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Cometer
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2/je. 3/así — bee — ran. 4/imei. 5/leave. 6/siriri. 11/composteira.
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máscara
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(pl.)

(?) entre
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garantia

de
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fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato
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beato
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Mistura de
pó de vidro
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da: a mãe
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mento de
(?), grave
problema
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Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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 Equipe aeromédica Paraná 
Urgência, da Secretaria Estadual de 
Saúde, operacionalizada pelo Con-
samu, atendeu na tarde de ontem 
(3) um grave acidente de motocicleta 
na BR-467, entre Cascavel e Toledo. 
O helicóptero voltava de uma missão 
entre Assis chateaubriand e Toledo 
quando visualizou o acidente grave 
com duas vítimas. 

A equipe pousou no local e pres-
tou socorro a uma das vítimas, que 
teve politraumatismo, e a levou 
em estado grave ao HU (Hospital 
Universitário) de Cascavel. Já a 
segunda vítima foi atendida pelo 
Siate e levada à UPA Veneza com 
ferimentos leves. 

O acidente teria acontecido depois 
que um dos pneus da moto estourou. 

Ainda na tarde de ontem, a 
equipe foi até Céu Azul para fazer 
o transporte de uma criança de 
dez anos que teve um pedaço de 
ferro empalado na coxa. O Corpo 

A GMC (Guarda Municipal de 
Cascavel) completou ontem (3) três 
anos de atuação em Cascavel. E, 
nesse período, o balanço do tra-
balho é positivo. “É ótimo! Temos 
várias conquistas no trabalho, com 
viaturas e capacitação dos guardas 
para melhor desenvolver suas fun-
ções”, resume o chefe da GM e 
secretário Antidrogas, Antonio Vol-
mei dos Santos. 

Volmei destaca que foram inves-
tidos R$ 15 milhões na GM desde a 
criação e que o resultado está sendo 
visto nas ruas. “A redução na taxa de 
homicídios se deve ao investimento 
e à criação da Guarda Municipal. E 
a população tem elogiado as ações 
da Guarda, tanto no Centro quanto 

GMC completa três anos
nos bairros”, observa.

NÚMEROS 
A redução a que ele se refere 

é a apontada pela estatística da 
Senasp (Secretaria Nacional de 
Segurança Pública), que mostrou 
queda no número de homicídios 
dolosos em Cascavel em 2019 em 
relação ano anterior. A redução, de 
26,32%, foi a maior entre as seis 
grandes cidades do Paraná, inclusive 
Curitiba. Se comparar com 2017, a 
diferença é anda maior. De 2017 a 
2019 a redução chegou a 40,43%. 

MELHORIAS 
Somente em 2019, os mais de 

100 agentes, homens e mulheres, 

Fluxo de veículos é 
80% maior na 277
O aumento de 80% no fluxo de veículos 
que passam pela BR-277 no trecho até o 
Parque Tecnológico da Coopavel - onde 
acontece o Show Rural - registrado na 
segunda-feira (3) deve se repetir durante 
todos os dias da feira, adianta a Ecocatara-
tas, concessionária que administra a rodovia. 
Com o aumento significativo de veículos, 
o trânsito fica lento e filas se formam, por 
isso a orientação aos motoristas que vão ao 
Show Rural é que sejam cautelosos e que, 
se possível, evitem os horários de maior 
movimento: pela manhã no sentido Foz do 
Iguaçu a Curitiba, das 7h às 9h, e à tarde, 
no sentido contrário, das 17h às 19h. O 
Show Rural segue até esta sexta-feira (7).

DIVULGAÇÃO 

desempenharam mais de 60 mil 
horas de trabalho e atenderam 
1.895 ocorrências. Desses, a 
maioria, 415, a serviços de apoio 
ao Município e 270 a cidadãos. 
Ainda no ano passado a GM rece-
beu um apoio sustentável com os 
veículos elétricos. 

Com ferimentos graves, vítima 
é socorrida por aeromédico

CONSAMU

Equipe voltava de missão quando visualizou o acidente

de Bombeiros prestou os primeiros 
socorros e fez o corte do ferro para 
que a criança fosse transportada 
até o HU de Cascavel.  

Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
02 
00 
02 
05

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

FÁBIO DONEGÁ
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Athletico voltará com time 
de aspirantes na 6ª rodada

O Athletico estreou com sua equipe principal na temporada com um empate por 
1 a 1 com o Paraná Cube no domingo (2), em jogo que fechou a 5ª rodada do Para-
naense de Futebol 2020 e confirmou o FC Cascavel na liderança do campeonato.

Após a igualdade no clássico, que marcou também a estreia do técnico Dorival 
Júnior à frente do Furacão, o treinador rubro-negro confirmou que o clube vol-
tará a usar o time de aspirantes no Estadual, com Eduardo Barros no comando, 

na 6ª rodada, domingo (9), contra o FC Cascavel, no Estádio Olímpico.
Já o próximo desafio oficial da equipe principal será contra o Flamengo, no dia 
16, um domingo, às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília (DF). A partida vale o 

título da Supercopa. Antes, titulares e aspirantes farão um jogo-treino. 

 Operário 1x0 Cianorte
 Londrina 2x3 Coritiba
 PSTC 1x3 FC Cascavel
 Rio Branco 2x1 União
 Cascavel CR 1x0 Toledo
 Athletico 1x1 Paraná

5ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º FC Cascavel 12 5 4 0 1 10 4 6
2º Coritiba 11 5 3 2 0 8 5 3
3º Athletico 10 5 3 1 1 10 6 4
4º Operário 10 5 3 1 1 6 4 2
5º Londrina 9 5 3 0 2 9 9 0
6º Rio Branco 8 5 2 2 1 7 5 2
7º Cianorte 7 5 2 1 2 5 4 1
8º Paraná 5 5 1 2 2 4 4 0
9º União 5 5 1 2 2 5 7 -2
10º Toledo 4 5 1 1 3 4 6 -2
11º Cascavel CR 3 5 1 0 4 1 8 -7
12º PSTC 0 5 0 0 5 2 9 -7

PARANAENSE

     SÁBADO
17h Coritiba x União

          DOMINGO
16h Toledo x Rio Branco
16h FC Cascavel x Athletico
16h Operário x PSTC
17h Londrina x Cascavel CR
18h Paraná x Cianorte

  
6ª RODADA

 Oeste 1x5 Ferroviária
 Corinthians 2x0 Santos
 Água Santa 1x1 Ituano
 Bragantino 2x1 Palmeiras
 Guarani 2x1 Santo André

                     ONTEM
 Inter de Limeira x Ponte Preta
 Botafogo x Mirassol
 São Paulo x Novorizontino

4ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
  GRUPO A

1º Santos 7 4 2 1 1 4 3 1
2º Ponte Preta 6 3 2 0 1 5 4 1
3º Oeste 3 4 1 0 3 2 11 -9
4º Água Santa 1 4 0 1 3 1 6 -5

    GRUPO B
1º Santo André 9 4 3 0 1 7 5 2
2º Palmeiras 7 4 2 1 1 9 2 7
3º Novorizontino 7 3 2 1 0 4 0 4
4º Botafogo-SP 1 3 0 1 2 3 7 -4

     GRUPO C
1º São Paulo 7 3 2 1 0 4 1 3
2º Inter de Limeira 3 3 1 0 2 1 6 -5
3º Mirassol 3 3 0 3 0 3 3 0
4º Ituano 2 4 0 2 2 3 8 -5

    GRUPO D
1º Corinthians 7 4 2 1 1 8 4 4
2º Guarani 7 4 2 1 1 8 4 4
3º Bragantino 5 4 1 2 1 2 2 0
4º Ferroviária 4 4 1 1 2 8 6 2 

PARANAENSE

      SEXTA-FEIRA
19h15 Oeste x Guarani
21h30 Mirassol x Bragantino

     SÁBADO
15h Água Santa x Ferroviária
19h30 Ponte Preta x Palmeiras

      DOMINGO
16h Corinthians x Inter de Limeira
18h Santo André x São Paulo
19h Novorizontino x Ituano

         SEGUNDA-FEIRA
20h Santos x Botafogo 

5ª RODADA

Depois de um fim de semana 
perfeito, o FC Cascavel se reapre-
senta nesta terça-feira (4) para os 
treinos de olho no jogo de “seis 
pontos” no domingo (9), contra o 
Athletico, às 16h, no Estádio Olím-
pico, pela 6ª rodada do Paranaense 
de Futebol 2020.

A Serpente Aurinegra inicia a 
preparação como líder do Estadual, 
algo inédito desde sua ascensão à 
elite do campeonato, em 2015. O 
feito foi alcançado com outra marca 
quebrada na competição, a de qua-
tro vitórias consecutivas, graças ao 
triunfo por 3 a 1, de virada, sobre o 
PSTC, em Cornélio Procópio.

FC Cascavel 
se reapresenta

Antes, a equipe cascavelense 
vinha de vitórias sobre Operário, Cas-
cavel CR e Paraná Clube. Agora, com 
12 pontos, já atingiu a marca que 
separou das demais as oito melho-
res equipes das edições de 2016 
e 2017 do Paranaense, quando a 
fórmula de disputa foi semelhante 
à deste ano. Ou seja, está virtual-
mente nas quartas de final.

Nesta terça-feira, a reapresenta-
ção está marcada para as 15h, com 
a presença dos atletas que viajaram a 
Cornélio Procópio no fim de semana. 
Ontem, houve treino para os jogadores 
que não viajaram, assim como será 
nesta manhã, às 9h.

O Cascavel CR, enfim, desencantou 
no Paranaense 2020. O Time do Povo 
venceu o Clássico da Soja pelo placar 
mínimo, com um gol solitário de Rone aos 
19min do segundo tempo. Foi a primeira 
vez que a equipe cascavelense balançou 
as redes nesta edição do Estadual, depois 
de quatro derrotas e oito gols sofridos. 
Ainda assim, a Serpente Tricolor segue 
na zona de rebaixamento, mas agora na 
penúltima posição. A concentração agora 
é para uma nova batalha, desta vez fora 
de casa, contra o Londrina, no domingo 
(9), no Estádio do Café.

 LUCAS GABRIEL/CCR



15ESPORTECASCAVEL, 4 DE FEVEREIRO DE 2020

          LIBERTADORES
18h U. de Chile x Internacional
21h30 Ind. Medellín x Dep. Táchira
21h30 Macará x Tolima

     SUL-AMERICANA
19h15 Coquimbo x Aragua
19h15 Potosí x Melgar
21h30 Fluminense x U. La Calera
21h30	 Vélez	Sarsfield	 x	 Aucas

          FRANCÊS
15h Mônaco x Angers
15h Lille x Rennes
17h05 Nantes x PSG 

JOGAM HOJEPLACAR DE ONTEM
             PAULISTA

 Inter de Limeira ?x? Ponte
 Botafogo ?x? Mirassol
 São Paulo ?x? Novorizontino

      GAÚCHO
 Grêmio ?x? Esportivo

    CARIOCA
 Macaé ?x? Cabo Frio
 V. Redonda ?x? Portuguesa
 Resende ?x? Flamengo

 Pelotas 3x1 Juventude
 Ypiranga 0x0 Internacional
 N. Hamburgo 0x0 São Luiz
 Caxias 1x0 B. de Pelotas
 São José 2x0 Aimoré

                     ONTEM
           Grêmio x Esportivo

4ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
  GRUPO A

1º Internacional 10 4 3 1 0 8 4 4
2º Ypiranga 10 4 3 1 0 4 1 3
3º Pelotas 4 4 1 1 2 5 6 -1
4º Juventude 4 4 1 1 2 4 5 -1
5º N. Hamburgo 3 4 0 3 1 0 1 -1
6º São Luiz 1 4 0 1 3 4 8 -4

    GRUPO B
1º Caxias 10 4 3 1 0 5 1 4
2º Grêmio 6 3 2 0 1 3 3 0
3º Esportivo 5 3 1 2 0 5 4 1
4º São José 5 4 1 2 1 5 4 1
5º Aimoré 3 4 1 0 3 4 7 -3
6º B. de Pelotas 1 4 0 1 3 0 3 -3

GAÚCHO

      SÁBADO
17h Internacional x N. Hamburgo

          DOMINGO
16h São Luiz x Pelotas
16h Juventude x Ypiranga
16h B. de Pelotas x São José
16h Esportivo x Caxias
16h Aimoré x Grêmio

   
5ª RODADA

 Madureira 0x0 Bangu
 Fluminense 0x1 Boavista
 Botafogo 1x0 Vasco

                  ONTEM
 Macaé x Cabofriense
 V. Redonda x Portuguesa
 Resende x Flamengo

5ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
    GRUPO A

1º Boavista 10 5 3 1 1 7 2 5
2º Botafogo 9 5 3 0 2 6 5 1
3º Flamengo 7 4 2 1 1 4 3 1
4º Portuguesa 6 4 2 0 2 5 4 1
5º Cabofriense 3 4 1 0 3 1 6 -5
6º Bangu 3 5 0 3 2 2 7 -5

   GRUPO B
1º Fluminense 12 5 4 0 1 9 2 7
2º Madureira 10 5 3 1 1 5 3 2
3º V. Redonda 9 4 3 0 1 8 3 5
4º Vasco 4 5 1 1 3 1 3 -2
5º Resende 2 4 0 2 2 2 4 -2
6º Macaé 1 4 0 1 3 2 10 -8

CARIOCA

      SÁBADO
16h Flamengo x Madureira

         DOMINGO
16h Fluminense x Botafogo
16h Cabofriense x Resende
16h Boavista x V. Redonda
16h Bangu x Macaé
16h Portuguesa x Vasco

   
6ª RODADA

Inter na Libertadores
Depois de quatro jogos em 2020, 

todos pelo Campeonato Gaúcho, o 
Internacional “inicia” a temporada 
nesta terça-feira (4), dia no qual 
desafia a Universidad de Chile pela 
partida de ida da segunda fase da 
Libertadores. O jogo está marcado 
para as 18h (de Brasília) no Estádio 
Nacional de Santiago, com transmis-
são exclusiva do FOX Sports.

O duelo inicialmente estava mar-
cado para as 19h15, mas teve o 
horário alterado a pedido das auto-
ridades chilenas em função dos 
conflitos nas ruas do país. 

No último sábado (1º), a vitória 
da La U, como é conhecida a Uni-
versidad de Chile, por 5 a 1 con-
tra o Curicó Unido foi marcada por 
diversos confrontos dentro e fora 
do Estádio Nacional, mesmo palco 
do jogo desta noite. As forças poli-
ciais precisaram utilizar bombas de 
efeito moral e gás lacrimogêneo 

Situação tranquila
O clima é de decisão e “erro zero” no Internacional, que chega ao Chile em 

situação tranquila, depois de fazer sua parte na arrancada do Campeonato Gaúcho 
e garantir classificação antecipada à semifinal do primeiro turno. Ainda assim, a 

equipe comandada por Eduardo Coudet terá nesta noite seu primeiro grande teste 
na temporada. No 11 inicial, o treinador argentino praticamente não faz mistério. 

A única dúvida é entre Thiago Galhardo ou a manutenção de Patrick pelo lado 
esquerdo do meio-campo. Assim, o Inter irá a campo com: Marcelo Lomba; Rodi-
nei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Rodrigo Lindoso, Edenílson e 

Patrick (Thiago Galhardo); D’Alessandro e Paolo Guerrero. 

para dispersar os manifestantes.
Por precaução, o órgão Estádio 

Seguro, do Ministério do Interior e 
Segurança Pública do Chile, determi-
nou que a partida de hoje ocorra com 
luz natural por questões de segurança.

Santiago, aliás, vive um clima 
hostil desde o ano passado, 
quando a cidade iria receber a final 
da Libertadores, mas por conta 
dos protestos no país, a decisão 
do título entre Flamengo e River 
Plate foi transferida ao Peru.

Alheio aos problemas extra-
campo, o Inter chega ao Chile dis-
posto a encaminhar a classificação 
para confirmá-la no Beira-Rio, na pró-
xima terça-feira (11). Quem avançar 
ainda terá que disputar a terceira 
fase, contra Macará ou Tolima, que 
também iniciam hoje o mata-mata. 
Vale lembrar que o gol marcado fora 
de casa é válido como critério para 
definição do vencedor.

ELENCO colorado está confiante em um bom resultado no Chile RICARDO DUARTE
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