
Após liminar, sindicato
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Suspeito de atirar no rosto
de mulher diz que matou
a prima “por acidente”

PÁGINA

12

Covid-19 obriga prefeito 
a readequar o orçamento
O prefeito Leonaldo Paranhos determinou às Secretarias de Finanças e de Planejamento 
de Cascavel estudos para tomar ações administrativas financeiras em função da crise do 
covid-19. “Não contávamos com esse imprevisto, que nos tira musculatura financeira. Todas 
as nossas ações serão de garantia à vida das pessoas. Se tiver que paralisar obras ou fazer 

remanejamentos dentro e fora da Secretaria de Saúde, faremos”, afirmou Paranhos.
l Pág. 3
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LIMPA PÁTIO
Em meio à tentativa de tentar frear a dengue, um leilão 

online na próxima semana deve limpar os pátios das Polícias 
Civil e Militar de Cascavel. Além de muita sucata, também 
haverá lances para motocicletas aptas a voltar a circular.

l Pág. 11
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 “O que o Paulo Guedes 
[Economia] falou para 
mim hoje é que a eco-

nomia informal, ou 
que vive da informalidade, 
teria uma ajuda por algum 
tempo, algo parecido com 

um ‘voucher’. Está fal-
tando definir o 

montante e como é 
que vai organizar o 

pagamento”.

Serenidade, responsabilidade 
e busca de informações 

A Organização Mundial da Saúde declarou o coronavírus como 
pandemia e está causando mobilização dos profissionais da saúde 
no mundo todo, especialmente nos países que já tiveram confir-
mados de contaminação. A população está apreensiva quanto ao 
que realmente fazer diante de uma crise sem precedentes, de 
dimensão global. 

Muitos procuram se informar pelas redes sociais e acompanhar 
os noticiários, para constatar o que é fato e o que é especulação. 
Nesse momento, é importante checar informações oficiais, para 
evitar procedimentos inadequados. 

O que a OMS fez foi dar um alerta para o mundo da gravidade da 
situação, que requer medidas das autoridades públicas para minimizar 
o impacto da pandemia mundial. “Estamos chamando todos os países 
para ativar e intensificar mecanismos emergenciais de resposta, bus-
car casos suspeitos, isolar, testar e tratar todo episódio de covid-19, 
além de identificar as pessoas que tiveram contato com ele”, destacou 
Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. 

“Preparem-se, detectem, protejam, tratem, reduzam o ciclo 
de transmissão, inovem e aprendam”, ressaltou. A grande preo-
cupação é com a disseminação do vírus, por isso atividades com 
grandes aglomerações estão sendo evitadas, com cancelamento 
de eventos, aulas, sessões legislativas, até mesmo cultos e missas. 
Dentre as medidas mais simples, recomenda-se lavar as mãos com 
frequência, e não sair de casa se apresentar sintomas, mesmo que 
leves. Geralmente as pessoas mais idosas estão mais vulneráveis.

De qualquer modo, é preciso que mantenhamos a calma e 
evitar o pânico. O que precisamos é nos inteirar da situação, colher 
o máximo de informações e adotar as medidas preventivas neces-
sárias. É hora de serenidade e solidariedade. Estejamos também 
em oração, para que possamos encontrar a paz interior que nos 
fortaleça nesse tempo de provação. 

Valmor Bolan é doutor em sociologia e professor da Unisa

Presidente Jair Bolsonaro anteci-
pou que “está na mesa” plano de 

ajuda a trabalhadores informais. “O 
desemprego está aí, e uma pessoa 

desempregada passa a se alimentar 
mal e se torna uma pessoa menos 

resistente ao vírus”. 

Jornal O Paraná
Quarta-feira, 18 de março de 2020 esporte@oparana.com.brOPR12 Esportes
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Curitiba
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Muitas nuvens

CRESCENTE
01/04 - 07h21

CHEIA
07/04 - 23h35

Nublado com 
pancadas de chuva
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MINGUANTE
16/03 - 06h35

NOVA
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SETEMBRO

concurso: 1941

Quinta
19/3/2020

Sexta
20/3/2020

Série Ouro Futsal
Tempo indeterminado

Campeonato Paulista
Tempo indeterminado

Campeonato Carioca
Até dia 30 de março

Campeonato Gaúcho
Até dia 30 de março

Copa do Brasil
Tempo indeterminado

Libertadores
Até dia 7 de abril

Liga Futsal
Até dia 15 de abril

Champions
Tempo indeterminado

Inglês
Até dia 3 de abril

Espanhol
Até dia 4 de abril

Francês
Tempo indeterminado

Alemão
Até dia 2 de abril

Eliminatórias
Tempo indeterminado

Boxe
Pré-Olímpico suspenso
NBB/LFB - Basquete
Tempo indeterminado

Automobilismo
Tempo indeterminado

Fórmula 1
Até dia 3 de maio
Vôlei – Superliga

Até 1º de abril
CBDA - Natação 

Até 5 de abril
Atletismo

Até 30 de abril
Canoagem

Até 30 de abril
Copa América

Adiada para 2021
Eurocopa

Adiada para 2021
Mundial de Clubes

Sem definição

Paranaense 
de Handebol

1ª etapa suspensa

Campeonato 
Paranaense

Tempo indeterminado

CORONARÍRUS 
PARALISA O 
ESPORTE NO 

MUNDO
Zurique - Apesar da epi-

demia do novo coronavírus, 
os Jogos Olímpicos Tóquio 
2020 seguem com sua pro-
gramação inicial. O COI 
(Comitê Olímpico Inter-
nacional) emitiu uma nota 
oficial nessa terça-feira (17) 
em que reforça o compro-
misso de realizar o evento 
na data prevista, de 24 de 
julho a 9 de agosto.

O anúncio do COI ocor-
reu logo depois da Uefa e da 
Conmebol adiarem as edi-
ções deste ano da Eurocopa 
e Copa América, respectiva-
mente, como forma de com-
bater o avanço da pandemia 
mundial. Ambos os eventos 
ocorreriam de 12 de junho a 
12 de julho.

“A mais de quatro meses 
dos Jogos, não há necessi-
dade de decisões drásti-
cas nessa fase, e qualquer 
especulação neste momento 
seria contraproducente”, 

Tóquio 2020

COI banca datas da Olimpíada
disse o COI em nota.

Ainda de acordo com a 
entidade, do total de vagas 
olímpicas, 43% delas ainda 
não foram preenchidas. 
Entre as possibilidades de 
flexibilização dos critérios 
de classificação dos atletas, 
uma seria o posicionamento 
no ranking mundial e 
resultados de competições 
já realizadas. O COI tam-
bém afirmou “incentivar 
todos os atletas a continua-
rem se preparando para os 
Jogos Olímpicos da melhor 
forma que puderem”.

Novidades no COB
No Brasil, um dia depois de anunciar algumas medidas administrativas para evi-

tar a disseminação do novo coronavírus, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) emitiu 
nova nota ontem (17), com novidades em relação à anterior. Desta vez, anunciou o 
fechamento do Centro de Treinamento Time Brasil a partir desta quarta-feira (18) e 
durante os próximos 15 dias corridos, além do cancelamento do módulo presencial do 
Curso de Esporte de Alto Rendimento e o mais importante: que “pode fazer adaptações 
nos sistemas de qualificação para Tóquio 2020”.

Goiás – Um dos campeo-
natos estaduais que não seriam 
paralisados por causa da pande-
mia mundial do novo coronaví-
rus, o Goiano agora irá parar. A 
duas decisões foram tomadas 
ontem (17), num intervalo de 
cerca de cinco horas.

Pela manhã, o gover-
nador do Estado, Ronaldo 
Caiado (DEM), foi à TV para 
confirmar que os jogos do 
Campeonato Goiano nesta 
semana estavam mantidos 
de portões fechados.

À tarde, o Goiás Esporte 
Clube anunciou a decisão de 
não entrar mais em campo 
pela competição, mesmo com 
jogos marcados para esta 
quinta-feira (19) e domingo 
(22). A diretoria afirmou que 
a decisão atendia a uma rei-
vindicação do elenco, que se 
negava a continuar jogando.

A pressão surtiu efeito e em 
seguida a Federação Goiana de 
Futebol anunciou que optou por 
paralisar a competição, assim 
como ocorreu na maioria dos 
Estaduais pelo País.

A exemplo de Goiás, outros 
estados, como Bahia e Ceará, que 
haviam decidido manter os jogos, 
voltaram atrás nessa terça-feira 
(17). A Copa do Nordeste tam-
bém foi suspensa devido à pan-
demia do coronavírus.
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Se o Goiano 
não para, atletas 
do Goiás param

Pandemia do novo coronavírus colocou em dúvida a reali-
zação da Olimpíada
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 O prefeito Leonaldo Para-
nhos determinou às Secreta-
rias de Finanças e de Plane-
jamento de Cascavel estudos 
para tomar ações administra-
tivas financeiras, em função 
do momento atual com a 
crise do coronavírus, as medi-
das que estão sendo toma-
das para frear a propagação 
do vírus e a consequente 
perda da arrecadação.

“Não contávamos com 
esse imprevisto, que nos 
tira musculatura financeira. 
Todas as nossas ações 
serão de garantia à vida das 
pessoas. Se tiver que para-
lisar obras ou fazer remane-
jamentos dentro e fora da 
Secretaria de Saúde, fare-
mos”, afirmou Paranhos.

O prefeito garantiu estu-
dos para que os pagamen-
tos não sejam prejudica-
dos. “Nós já determinamos 
um estudo para garantir 
o pagamento da folha de 
pagamento dos ser vido-
res, que chega a mais de 
R$ 30 milhões mensais. 
Vamos garantir também o 
pagamento dos fornece-
dores dos produtos e dos 
serviços que envolvem a 
Secretaria de Saúde, mais 
precisamente no combate 
e no enfrentamento desse 
vírus”, acrescentou.

PAGAMENTO DO IPTU
Paranhos também soli-

citou estudo para que a 
arrecadação do IPTU - uma 
das principais fontes arre-
cadadoras do Município - 
não seja prejudicada. “Não 
temos como abrir mão 
dessa receita tão impor-
tante, principalmente em 
um momento como esse. 
Vamos criar alternativas. 
Não poderemos deixar da 

Liminar
Pela manhã, a Justiça mandou 
que ao menos 70% da frota 
fosse mantida em circulação, 
e antes mesmo do almoço os 
ônibus já tinham voltado à rua. 
Quanto à negociação entre 
empresas e funcionários, uma 
audiência de conciliação 
deverá ser marcada pela Vara 
do Trabalho de Cascavel. 
No fim da tarde, o sindicato 
dos motoristas chamou a 
imprensa e avisou que a 
greve seria suspensa.

Nova tarifa
Detalhe: a tarifa do 
transporte sobe nesta sexta 
para R$ 4,10. O aumento 
faz parte do reajuste anual 
previsto em contrato e que 
foi determinado pela Justiça 
já que a prefeitura demorou 
para responder às empresas.

Acesso restrito
As sessões ordinárias 
desta semana (segunda e 
terça-feira) da Câmara de 
Vereadores aconteceram 
sem público. A determinação 
partiu do presidente Alécio 
Espínola (PSC), seguindo 
procedimentos e regras de 
prevenção ao coronavírus. 
O acesso ficou restrito a 
vereadores, servidores, 
profissionais de imprensa 
e representantes de 
entidades e órgãos públicos, 
previamente identificados. 

Tiro no pé
Para o economista Vander Piaia, liquidante da Cettrans/

Transitar, foi um “tiro no pé” a greve no transporte coletivo de 
Cascavel iniciada segunda-feira. Segundo ele, o movimento 
perdeu força. “O momento não é o ideal para fazer greve. A 

população não aprovou”.

Na frente
A saúde de Cascavel tem saído na frente nas ações de 

organização e prevenção ao coronavírus. Foi a primeira 
cidade a criar o COE (Centro de Operações Especializadas) e 
iniciou ainda na semana passada as discussões para montar 

um Hospital de Campanha. “O Paraná é o estado mais 
preparado; e Cascavel é a cidade mais preparada”, enalteceu 

o prefeito Leonaldo Paranhos.

Também estão suspensos 
sessões solenes, audiências 
públicas, visitas guiadas 
e demais eventos não 
diretamente relacionados 
às atividades legislativas do 
Plenário e das Comissões. 

Votação adiada
Apesar de a votação ter sido 
sem público, rendeu tanta 
polêmica a aprovação do 
projeto que reestrutura os 
salários dos advogados da 
prefeitura que os vereadores 
entenderam que não é a hora 
mais adequada de melhorar 
os salários de uma categoria 
enquanto o mundo passa 
por uma crise. Resultado: 
foi adiada por 26 sessões a 
votação em segundo turno 
do projeto do Executivo que 
altera o plano de carreira 
na Procuradoria Jurídica da 
prefeitura. O impacto financeiro é 
significativo - de R$ 1.818.834,97 
em 2020 para R$ 2.075.701,73 
em 2021 - e, em fim de carreira, 
o salário pode passar de R$ 40 
mil. O pedido de adiamento da 
votação foi do vereador Sidnei 
Mazutti (PSL). 

Cancelado
A Amop (Associação dos 
Municípios do Oeste do 
Paraná) suspendeu o 2º 
Congresso de Direito Eleitoral 
que seria realizado nesta 
sexta-feira (20) no auditório da 
PUC em Toledo. 

Corona obriga prefeito 
a remanejar orçamento

forma como está porque 
o pagamento no dia 15 
de abril com certeza trará 
para a prefeitura um grande 
número de pessoas, o que 
não é recomendável”, disse.

Nesta quar ta-feira a 
Secretaria de Finanças 
deve apresentar ao prefeito 
uma alternativa para atendi-
mento dos contribuintes no 
dia do pagamento para que 
não haja aglomeração de 
pessoas. Entre as opções 
estão a distribuição de 
senhas e até a instalação 
de pontos de pagamento 
em vários locais para que 
o contribuinte não precise 
se deslocar até a prefeitura. 

NOVA DATA?
Durante a sessão de 

ontem (17) na Câmara, o 
vereador Pedro Sampaio 
(PSDB) solicitou ao prefeito 
que viabilize o adiamento 
da cobrança de IPTU, lixo e 
outros tributos das empresas 
e pessoas físicas que tiverem 
prejuízos em seus negócios 
em função da covid-19. 

Segundo o vereador, 
muitas atividades produti-
vas, de comércio e de ser-
viços, serão afetadas com 
a redução ou suspensão do 
seu funcionamento.

“No meu entendimento, 
esses empresários estão 
preocupados com seus 
empregados, dispensando-
-os e colaborando para que 
não haja aglomerações”, 
ponderou o vereador. 

Sampaio disse ainda 
que uma postergação na 
cobrança de taxas e tribu-
tos não irá afetar drastica-
mente os cofres públicos, 
mas amenizará a inevitá-
vel queda nas receitas por 
períodos prolongados.
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 Depois de mais de um ano de 
paralisação, as obras de ampliação do 
Pronto-Socorro (PS) do Hospital Uni-
versitário (HU) de Cascavel, enfim, 
serão retomadas. O deputado Marcio 
Pacheco (PDT) conseguiu a liberação 
de R$ 521.540,81 para a conclusão 
das obras. Com 27 leitos de enferma-
ria para urgência e emergência, o novo 
pronto-socorro irá dobrar de tamanho 
e melhorar o atendimento à população.

O anúncio da liberação dos recursos 
ocorreu na semana passada durante uma 
reunião no Palácio do Iguaçu e teve a par-
ticipação do deputado Pacheco, do secre-
tário de Saúde do Paraná (Sesa), Carlos 
Alberto Gebrim Preto, o Beto Preto, do 
chefe da Casa Civil do Estado, Guto 
Silva, do reitor da Unioeste, Alexandre 
Weber, do diretor-geral do HU, Rafael 
de Oliveira, do diretor da Sesa, Nestor 
Werner Junior, e do assessor especial 
da Sesa, Ian Sonda. 

Desde o ano passado Pacheco vinha 
articulando com as autoridades estaduais 
e a direção da Unioeste, responsável pela 
gestão do HU, a liberação dos recursos. 
“Estamos trabalhando em parceria em 
busca da melhoria do atendimento do 
Hospital Universitário, que é fundamen-
tal para o sistema público de saúde de 
Cascavel e também de dezenas de muni-
cípios do oeste e de outras regiões do 
Estado”, afirma o deputado. 

Pacheco consegue a liberação de 
R$ 521 mil para a conclusão do 

Pronto-Socorro do HU em Cascavel

Para ele, a conclusão do Pronto-Socorro é 
uma vitória da população. “Desde a paralisa-
ção das obras, assumimos o compromisso na 
busca de recursos para viabilizar a retomada dos 
serviços. Felizmente, esse entrave burocrático 
está sendo superado. Quem ganha com isso 
é a população que merece um atendimento de 
qualidade e humanizado”, destaca Pacheco.

O novo Pronto-Socorro do HU está sendo 
construído em anexo ao atual PS e 98% das 
obras já foram executadas pela Construtora 
Brock Ltda, vencedora da licitação. A obra 
prevê duas etapas. De acordo com a assesso-
ria de imprensa da Unioeste, a primeira etapa 
se iniciou em 21/01/2015 e se encerrou em 
31/10/2017. A segunda começou logo em 
seguida, mas foi paralisada no fim de 2018. 
O prédio ficou praticamente pronto, mas a 
construtora não entregou a obra. 

Na ocasião, a empresa cobrou do governo 

do Estado o repasse de R$ 474.694,34. Esses 
recursos seriam oriundos do ajuste de con-
trato. Desde então, criou-se um impasse em 
relação ao pagamento, atrasando o término do 
novo Pronto-Socorro, que já custou cerca de 
R$ 2,6 milhões aos cofres do Estado. 

Depois de muitas reuniões entre as partes, 
ficou acordada a liberação por meio de uma 
emenda do deputado de R$ 521.540,81 para 
as conclusões das obras. “Esperávamos pela 
liberação e, para isso, buscamos as lideran-
ças da região e o governo. Apresentamos a 
demanda sempre de forma clara e fomos 
atendidos através da emenda apresentada pelo 
deputado Marcio Pacheco. Agora vamos soli-
citar à construtora a finalização da obra”,  res-
salta o reitor da Unioeste, Alexandre Webber.

ATENDIMENTO
O Pronto-Socorro do HU recebe, em 

média, 55 pacientes ao mês, sobretudo 
vítimas de traumas. Com a ampliação, a 
expectativa da direção do HU é aumentar 
o número de atendimento até 80 pessoas/
dia. O novo prédio terá o dobro de tamanho, 
passando de 700 m2 para 1.428 m2 e o 
número de leitos passará de cinco para 27. 

A unidade também terá seis consultórios 
médicos para várias especialidades, dentre elas 
ginecologia e pediatria, e duas salas de atendi-
mento para suturas, gessos e outros serviços.  
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 A Prefeitura de Cascavel anunciou 
ontem (17) novas medidas de pre-
venção ao novo coronavírus, após o 
número de casos suspeitos passar de 
22 para 43 em apenas um dia. Ainda 
não há caso positivo em Cascavel.

De acordo com as autoridades, 
o aumento se dá por conta do maior 
número de países e até cidades (São 
Paulo e Rio de Janeiro) que se torna-
ram áreas de risco. 

De acordo com o secretário de 
Saúde de Cascavel, Thiago Ste-
fanello, as medidas estão sendo 
tomadas para evitar que a doença se 
espalhe e atinja a população idosa, 
mais suscetível ao vírus, cerca de 33 
mil pessoas no Município. 

Conforme o panorama da doença 
no mundo, a maioria das infecções 
(80,9%) é suave, enquanto 13,8% são 
graves e 4,7% são críticas, esta última 
exige tratamento intensivo. A taxa de 
letalidade não é alta. “Existe, sim, 
um perigo. O novo coronavírus está 
causando mortes em diversos países 
e causando problemas de saúde no 
mundo inteiro. Precisamos fazer com 
que a população se conscientize da 
importância que é isso e o colapso 
que poderá trazer ao nosso sistema 
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cina mecânica. Sandro pede ajuda 
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é o mesmo Vini de sempre, o menino 
muda o visual novamente. Gael escuta 
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N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

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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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

ÉRAMOS SEIS 
Adelaide dá notícias de Alfredo a 

Lola. Julinho conversa com Isabel sobre 
a venda da casa. Alfredo passeia pelo 
navio. Afonso questiona os médicos 
sobre o estado de Shirley. Julinho tenta 
convencer Lola a vender sua casa para 
que ele se torne sócio de Assad. Clotilde 
se emociona com Durvalina. Lola desa-
bafa com Clotilde sobre a casa. Soraia 
sente raiva de Karine por ter influenciado 
Assad em relação a seu casamento com 
Julinho. Shirley não resiste à doença. 
Zeca reconhece Neves, que pede perdão 
ao amigo. Emília inicia um tratamento 
com Selma. Adelaide sugere ir para Paris 
com Justina. Afonso volta e Inês sofre 
a morte de Shirley. Julinho percebe os 
olhares entre Lola e Afonso.

SALVE-SE QUEM PUDER 
Gael comenta a Verônica que 

Bruno está fazendo mais sucesso com 
Micaela do que ele. Gael escuta Vicky 
a Micaela que Bruno será demitido. 
Isaac pede para Tarantino convencer 
Bia a competir. Micaela confessa a 
Téo que se sente atraída por Bruno. 
Micaela avisa a Helena que Hugo está 
desconfiado das saídas misteriosas da 
mãe. Petra avisa a Graziela que colo-
cará limite em Kyra/Cleyde. Juan comu-
nica a Mário e Gabi que se mudará 
para o Brasil. Disfarçada, Alexia, com 
o visual Josimara 2.0, se apresenta a 
Renzo na empresa.

AMOR DE MÃE
Rita conta a Lurdes sobre Eudé-

sio, e Thelma se desespera. Raul se 
incomoda com o desejo de Vitória de 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Dóris e Mateus ficam felizes com o 

presente dos sapatos novos. Rebeca 
conversa com Safira sobre Priscila. Ela 
aconselha a mulher a não ter vergonha 
da filha. Enquanto isso, Priscila con-
versa com ‘Isabela’. Safira vai até a 
gravadora, mas Priscila é arisca com 
a mãe. Joaquim grava a confissão de 
Regina dizendo que riscou o próprio 
carro para acusar o garoto.

AMOR SEM IGUAL 
Pedro busca Fernanda para levá-la 

a um lugar diferente. Miguel oferece 
emprego à Furacão. Poderosa deseja 
boa sor te à Furacão e sai batendo 
a por ta. Bernardo combina com os 
capangas sobre o sequestro de Peppe. 
Bibiana está com Peppe tomando um 
chá, acompanhado por Serena. Cam-
painha toca e Luiggi vai abrir quando é 
surpreendido por Bernardo, Paulo, Caí-
que e Vinícius, que invadem o aparta-
mento armados e mascarados.

O RICO E LÁZARO 
Lior segue para longe da Babilô-

nia. Zac finge espanto e tenta acal-
mar Joana. Zadoque explode de felici-
dade ao ouvir Zelfa dizer que aceita se 
casar. Isaque, o pai de Malca, retorna 
à Babilônia e diz estar indignado com 
os impostos cobrados. Sammu-Ramat 
proíbe Labash-Marduk de brincar com 
as crianças hebreias. Isaque pede para 
falar com o rei pessoalmente. Fassur 
provoca Joana. No calabouço, Asher 
acorda sem entender o que houve. 
Malca encontra Zac e diz que seu pai 
está no palácio. Isaque enfrenta o rei 
e sofre uma ameaça.

Globo anuncia mudanças na programação das novelas
Entrou em vigor nessa terça-feira 

(17) uma nova programação na Rede 
Globo. Nessa nova programação, as 
novelas passarão por mudanças, veja 
quais serão: 

‘Malhação: Toda Forma de Amar’, 
escrita por Emanuel Jacobina e com 
direção artística de Adriano Melo, terá 
seu final antecipado para o mês de 
abril. Após o encerramento da atual 
temporada, entrará no ar um compacto 
de ‘Malhação: Viva a Diferença’, que 
foi escrita por Cao Hamburger e teve 
direção artística de Paulo Silvestrini.

A partir do dia 30, com o fim de 

‘Éramos Seis’, escrita por Angela Cha-
ves e com direção artística de Carlos 
Araujo, será exibido um compacto de 
‘Novo Mundo’. Escrita por Thereza Falcão 
e Alessandro Marson e com direção artís-
tica de Vinicius Coimbra, a novela retrata a 
transformação do Brasil com a chegada da 
família real portuguesa. A trama é ambien-
tada no período que antecede a história 
de ‘Nos Tempos do Imperador’, próxima 
novela das seis, dos mesmos criadores.

Já ‘Salve-se Quem Puder’, escrita por 
Daniel Ortiz, com direção artística de Fred 
Mayrink, ficará no ar até sábado, dia 28, 
quando será feita uma pausa em sua 

exibição. No dia 30 de março, estreará 
nesse horário uma versão compacta de 
‘Totalmente Demais’, escrita por Rosane 
Svartman e Paulo Halm e que contou com 
a direção artística de Luiz Henrique Rios.

‘Amor de Mãe’, escrita por Manuela 
Dias, com direção artística de José Luiz 
Villamarim, será exibida até sábado, dia 
21, quando sua primeira fase chega ao 
ápice. A segunda etapa da novela será 
temporariamente suspensa e, a partir 
de segunda-feira, dia 23, irá ao ar uma 
versão compacta de ‘Fina Estampa’, 
escrita por Aguinaldo Silva com direção 
de núcleo de Wolf Maia.
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Você vai estar atento aos detalhes e não deixará 
nada ao acaso. Você ficará satisfeito com os 
resultados! Os excessos na alimentação pesam. 
Controle-se, você precisa fazer exercícios e per-
der peso: você vai se sentir mais dinâmico.

Você tem ideias concretas, especialmente para 
os seus projetos. A sorte estará do seu lado em 
todas as suas aplicações. Você está em melhor 
forma. Coma mais vegetais.

Você não deve ser perturbado pela agitação 
em torno de você. Mantenha-se focado em 
seus objetivos. Você está se sentindo, em 
geral, em boa forma novamente e vai ser mais 
fácil abandonar um mau hábito.

Tire um tempo para pensar em tudo antes de 
chegar a decisões definitivas hoje. Esforço 
tem um custo e você está sentindo isso. Esta 
fadiga é real e você já gastou as suas reservas. 
Descanse um pouco.

Você vai achar difícil se comprometer, mas 
vai sentir orgulho de fazê-lo no final. Você 
está mais calmo emocionalmente e será 
capaz de gerenciar seus níveis de energia 
mais facilmente.   

As pessoas vão admirar você hoje. Seu 
charme irá abrir as portas! Se você con-
seguir conter sua impaciência, vai ganhar 
com isso. Seu otimismo crescente reforçará 
a sua energia.

Sua tendência a reagir pode levar a alguns 
conflitos. Use suas palavras com cuidado para 
impedir que isso aconteça. Você está em forma, 
mas precisa fazer algum exercício. Tenha cuidado 
para não correr riscos desnecessários.

Você está vivendo a vida ao máximo. Não 
se preocupe muito com os detalhes! Respire 
mais profundamente e isso vai ajudar você a 
encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo.

Você faz exatamente o que quer e é hora de 
se concentrar em seus assuntos pessoais. Há 
sinais de uma trégua, o que permitirá que você 
recarregue suas baterias ao escapar da rotina. 
Mas não se feche.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros 
serão agradáveis e reforçarão sua confiança. 
Você precisa encontrar um equilíbrio entre a 
reflexão e a ação, entre a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o seu corpo.

Você tem mais chances de ir mais longe em 
suas expectativas de modo a obter mais infor-
mações. Você está à vontade e confortável 
com você mesmo e ainda mais em sintonia 
com seu corpo. Mantenha o entusiasmo.

Você vai obter um retorno positivo dos esforços 
do mês passado. Há festas em todos os lugares. 
Existem motivos para comemorar! As doenças 
psicossomáticas e distúrbios leves que está 
sofrendo são causados pelas suas frustrações.  

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Um leilão online de sucatas 
inservíveis, marcado para o dia 
27 de março, pode resolver um 
problema antigo enfrentado pelas 
delegacias das Polícias Civil e 
Militar de Cascavel: o acúmulo de 
veículos parados. Além de ocupar 
espaço, eles podem acumular água 
e contribuir para a proliferação do 
mosquito transmissor de dengue, 
zica e chikungunya, além da conta-
minação do solo por corrosão de 
materiais metálicos. 

A estimativa é de que sejam 
recicladas aproximadamente 931 
toneladas de sucatas inservíveis. 

Esse é o primeiro leilão de veí-
culos de apreensão criminal rea-
lizado pelo Tribunal de Justiça do 
Paraná. 

Somente de veículos apreen-
didos pela Polícia Civil são cerca 
de 2 mil que estão nos pátios da 
15ªSDP e da Ferroeste e no barra-
cão locado pela Sesp (Secretaria 
de Segurança Pública). 

Somente poderão participar do 
leilão pessoas jurídicas do ramo de 
siderurgia ou fundição. “Há veícu-
los que estão guardados há mais 
de 25 anos e até hoje não ganha-
ram destino adequado. Isso acaba 

Leilão visa esvaziar 
pátios de delegacias

Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
09 
00 
02 
07

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Um motociclista de 62 anos 
morreu ao bater de frente em um 
caminhão na altura do KM 541 
da BR-277, em Ibema. De acordo 
com a Polícia Rodoviária Federal, 
a vítima - que era moradora de 
Cascavel - fazia uma ultrapassagem 
em local proibido quando bateu 
de frente no caminhão que vinha 
na pista contrária. A morte foi 
instantânea. O caminhoneiro de 38 
anos não teve ferimentos e testou 
negativo para alcoolemia. 

fazendo o bem perder valor e gera 
um problema ambiental, pois anti-
gamente se esperava o julgamento 
do réu para a venda desses bens, 
o que pode demorar muito. Agora, 
é possível realizar inclusive a venda 
antecipada, o que preserva o valor 
do bem e facilita essa venda. No 
caso de condenação do réu, os 
recursos são rever tidos para a 
sociedade”, explica leiloeiro res-
ponsável, Helcio Kronberg. 

MOTOS 
Além das sucatas, no mesmo 

dia haverá leilão de 15 motos em 
bom estado de conservação e 
aptas a voltar a circular. As motos 
têm lance inicial que varia de R$ 
200 até 2 mil e qualquer pessoa 
física pode participar desse leilão.

Lances e cadastro podem ser 
feitos pelo site www.hkleiloes.
com.br. Interessados poderão 
conferir os lotes nos dias 25 e 26 
de março, das 9h às 12h e das 
13h às 17h, na Rua da Bandeira, 
1.301, Cascavel (15ª Delegacia 
de Polícia Civil). É preciso levar um 
documento oficial com foto e não 
é permitida a entrada com capace-
tes, bolsas ou mochilas. 

Suspeito de 
matar jovem diz 
que foi “acidente”

O suspeito do homicídio de 
Dayane Ramos Delgado, preso 
no último domingo (15), disse 
em depoimento à Polícia Civil 
que o tiro que atingiu a cabeça 
da jovem teria sido acidental. 

Dayane foi baleada na madru-
gada do dia 7 de março em uma 
mercearia no Bairro Santo Ono-
fre, zona oeste de Cascavel. No 
dia 10 ela teve a morte cerebral 
confirmada e o crime passou a 
ser investigado como homicídio. 

O suspeito fugiu do local e 
foi detido oito dias após o crime 
em uma casa no Bairro Catara-
tas. De acordo com a Delegacia 
de Homicídios, logo que o crime 
ocorreu, a equipe da DH apurou 
os fatos para coletar os indícios 
suficientes de autoria e solicitou 
ao Poder Judiciário a expedição 
de mandado de prisão contra o 
investigado, que foi deferido e 
cumprido no domingo. 

O suspeito, que, de acordo 
com a família, é primo da 
vítima, continua preso. Todas as 
testemunhas já foram ouvidas. 
A polícia trabalha agora para a 
conclusão do inquérito.  
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 A Polícia Federal anunciou nessa ter-
ça-feira (17) a suspensão de todo atendi-
mento ao público em suas dependên-
cias em todas as cidades do Paraná. 
A medida ocorre por conta da pan-
demia do covid-19 como forma de 
evitar aglomeração de pessoas. Até os 
agendamentos estão suspensos. 

Apenas situações consideradas de 
extrema necessidade terão atendimento, 
e ainda assim dentro de condições pré-es-
tabelecidas. A expedição de passaporte 
só será autorizada para as pessoas que 
tenham viagem devidamente comprovada 
nos próximos 30 dias.

Em relação ao controle da segurança 

Delegacias suspendem 
atendimento presencial

CORONAVÍRUS

privada e de produtos químicos, os 
atendimentos emergenciais ao público 
(requerimento/informação/denúncia/
reclamação etc) deverão ser realizados 
pelos canais eletrônicos (pf.gov.br).

BO ELETRÔNICO 
A Polícia Civil orienta a população 

para usar a Delegacia Eletrônica para 
registro de Boletins de Ocorrência para 
casos de furtos, extravios ou perda de 
documentos pessoais. O mesmo vale 
para Boletim de Pessoa Desaparecida. 

O objetivo é reduzir o fluxo de pes-
soas nas delegacias. 

Quem precisa fazer ou renovar a 

Carteira de Identidade deve consultar o 
site da PCPR (policiacivil.pr.gov.br). 

A regra também se aplica à emissão 
de atestados de antecedentes criminais, 
cadastro positivo e atestado de profis-
são. Todos podem solicitados por site. 

No link policiacivil.pr.gov.br/Pagina/
Coronavirus há links diretos para os ser-
viços acima, assim como orientações 
sobre o coronavírus.  

Fórum restringe público 
No Fórum de Cascavel também houve mudanças no atendimento ao público por 

conta do enfrentamento à doença. O atendimento de forma pessoal, no balcão, será 
restrito a três pessoas de cada vez, devendo as demais aguardarem do lado de fora 
do prédio a orientação de entrada, que será feita pelos recepcionista do Fórum. Os 
requerimentos de pedido de certidão podem ser encaminhados para o email certi-
dao.distribuidorcascavel@gmail.com. Os critérios para solicitação e outras informa-
ções sobre o atendimento podem ser esclarecidas pelos telefones (45) 3326-4481 e 
3326-4479. O júri dessa terça-feira (17) ocorreu de portas fechadas, somente com a 

presença dos jurados, e medidas de higiene e prevenção foram tomadas.  

Visita a presos
Estão suspensas as visitas a presos na 
Penitenciária Federal de Catanduvas 
e, na terça-feira, o governo do Estado 
também restringiu as visitas aos 
presídios estaduais e aos centros de 
socioeducação. 
O Sindarspen (Sindicato dos Agentes 
da Polícia Penal do Paraná) já solicitou 
ao Depen providências urgentes para 
prevenção do coronavírus no sistema 
prisional. Em Cascavel, o COE (Centro 
de Operações de Emergência) discute 
nesta quarta-feira (18) medidas que 
possam auxiliar na prevenção da 
disseminação da doença nas unida-
des prisionais, tanto para os detentos 
quanto para os servidores. 
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A gente sabe o quanto você batalhou
para conquistar seu dinheiro.
As noites trabalhando.
Os empréstimos para reinvestir.
As horas a menos com a família.
Venha conversar sobre investimentos
com quem tem mais de 116 anos de
experiência e a confiança de
4 milhões de pessoas.

SAC: 0800 724 7220
Deficientes Auditivos
ou de Fala: 0800 724 0525
Ouvidoria: 0800 646 2519

sicredi.com.br

PORTFÓLIO
COMPLETO DE

INVESTIMENTOS

SICREDI. 116 ANOS FAZENDO JUNTOS.
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 O novo coronavírus tem se es-
palhado pelo mundo e causado 
preocupação em todos os países, 
e com o esporte não tem sido dife-
rente. Em Cascavel, dois canoístas 
que representaram o Brasil nos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016 se prepa-
ram de maneiras distintas rumo a 
Tóquio 2020, marcada para iniciar 
em 24 de julho. Ana Paula Vegutz 
treina no Lago Municipal da cida-
de, enquanto Vagner Souta Jr está 
há cerca de um ano se preparando 
na Espanha. Em comum, está a in-
certeza no calendário de disputas 
e o “foco na Olimpíada”.

“O Lauro [de Souza, o Pinda, 
treinador da Confederação Brasilei-
ra de Canoagem] orientou que nes-
sa semana seja mantido o treina-
mento conforme o planejado, mas 
acredito que para a próxima ele 
será modificado, porque a prepara-
ção é feita por semanas, e o meu 
treino é de três semanas fortes e 
uma leve, sendo que a leve é pla-

 Já Vagner Souta Jr, após um perío-
do preparatório na Espanha, está de re-
gresso para casa. Ele embarcou ontem 
(17) para Cascavel, onde se colocará em 
“autoquarentena” – mesmo não apre-
sentando nenhum sintoma do novo co-
ronavírus – e poderá treinar, o que está 
impossibilitado de fazer na Espanha.

“Aqui [na Espanha] está tudo fe-
chado, em estado de emergência. 
Não podemos fazer nada, quase nem 
sair na rua. Então, o treinamento está 
precário. Alguns atletas daqui levaram 
caiaques para casa e outros levaram 
ergômetros [equipamentos que simu-
lam os movimentos do esporte], mas 

Série Ouro Futsal
Tempo indeterminado

Campeonato Paulista
Tempo indeterminado

Campeonato Carioca
Até dia 30 de março

Campeonato Gaúcho
Até dia 30 de março

Copa do Brasil
Tempo indeterminado

Libertadores
Até dia 7 de abril

Liga Futsal
Até dia 15 de abril

Champions
Tempo indeterminado

Inglês
Até dia 3 de abril

Espanhol
Até dia 4 de abril

Francês
Tempo indeterminado

Alemão
Até dia 2 de abril

Eliminatórias
Tempo indeterminado

Boxe
Pré-Olímpico suspenso
NBB/LFB - Basquete
Tempo indeterminado

Automobilismo
Tempo indeterminado

Fórmula 1
Até dia 3 de maio
Vôlei – Superliga

Até 1º de abril
CBDA - Natação 

Até 5 de abril
Atletismo

Até 30 de abril
Canoagem

Até 30 de abril
Copa América

Adiada para 2021
Eurocopa

Adiada para 2021
Mundial de Clubes

Sem definição

Paranaense 
de Handebol

1ª etapa suspensa

Campeonato 
Paranaense

Tempo indeterminado

CORONARÍRUS 
PARALISA O 
ESPORTE NO 

MUNDOFoco na Olimpíada em
tempos de coronavírus 

nejada pra cair antes da competi-
ção. Então, não adianta manter os 
treinos do jeito que tenho mantido 
se não tem data de competições”, 
explica Ana Paula.

É que na madrugada de ontem 
(17), a Confederação Brasileira de 
Canoagem adiou sem nova data 
para realização os eventos nacio-
nais que seriam realizados até 30 
de abril. Dentre eles estava a Copa 
Brasil, a qual o Clube de Regatas 
Cascavel, equipe de Ana Paula e 
Vagner Jr, é o atual campeão e que 
abriria o calendário para os dois 
atletas em 2020.

Na Europa? Em casa?
Ana Paula Vergutz preferiu manter sua preparação rumo a Tóquio 2020 em 

casa, em Cascavel, mas agora não descarta sair do País caso o novo coronaví-
rus agrave a situação por aqui, enquanto a Europa estiver se livrando da epi-

demia. “Isso será uma situação a ser estudada entre a Confederação Brasileira 
e o Lauro [de Souza, seu treinador]. Eu tenho o sonho olímpico e não posso 

perder o foco e a qualidade dos treinos. Se for preciso ficar em casa, vou 
procurar todos os materiais possíveis para fazer treinos complementares, para 

não perder nada do rendimento que conquistei até agora”. 

FC Cascavel 
libera atletas

Classificado às quartas 
de final do Paranaense de 
Futebol 2020 como vice-líder, 
o FC Cascavel suspendeu to-
das as atividades da equipe, 
desde as categorias de base 
até a equipe profissional, 
com o objetivo de combater 
e prevenir o avanço do novo 
coronavírus. A medida foi 
tomada um dia depois de a 
Federação Paranaense ter 
suspendido o campeonato 
por tempo indeterminado. 
Para a equipe profissional o 
afastamento e a suspensão 
das atividades segue até 
segunda-feira (23), quando 
será reavaliada a necessi-
dade ou não de prorrogar a 
licença dos atletas. Já os 
atletas das categorias de 
base estão afastados por 15 
dias, desde ontem (17).

Série Ouro, Escolares e Jogos 
do Estado suspensos

A pandemia mundial do novo coronavírus já afeta a vida 
das pessoas ao redor do planeta de alguma forma. No 

esporte paranaense, a Série Ouro do Paranaense de Futsal, 
que teve a primeira rodada com portões abertos no último 
sábado (14) está suspensa por tempo indeterminado – uma 
reunião ontem (17) à noite definiu se os treinos no Cascavel 

Futsal prosseguiriam ou se os atletas seriam liberados.
Em Cascavel, a fase municipal dos Jogos Escolares, que inicial-
mente marcada para ser realizada de 20 a 28 de março, tam-
bém está temporariamente suspensa. Vale lembrar que as 
inscrições para a competição estavam abertas e iriam até 
esta quarta-feira (18), mas com a suspensão temporária a 

data limite será prorrogada e divulgada em breve.
Aliás, em relação aos Jogos Oficiais do Estado, do qual 

fazem parte também os Jogos da Juventude, Abertos e de 
Aventura e Natureza, dentre outros, está todo suspenso 

por tempo indeterminado.

 De volta para Cascavel
eu preferi voltar para casa, com minha 
família, e ter um pouco mais de condição 
de treinar. Tenho acompanhado a situ-
ação do coronavírus no Brasil e espero 
que não se agrave, e temos todos que 
tomar a iniciativa para isso. Chegando aí 
vou ficar isolado alguns dias em casa, por 
medida de segurança, por estar voltando 
de voos internacionais. Não vou visitar 
minha família nem ir ao clube. Vou ficar 
em casa e manter a corrida e a pedalada, 
que não tem contato físico”, diz Vagner.

O principal atleta do caiaque veloci-
dade do Brasil também diz que mantém 
o foco na Olimpíada, apesar do momento 
de incerteza quanto ao calendário espor-

tivo em todo o mundo.
“Vou manter o foco, de cabeça er-

guida. Temos que lutar e rezar para a 
epidemia melhorar e o mundo voltar 
à normalidade. Ninguém esperava por 
isso, chegar a essa situação tão grave, 
que é fechar um país e as pessoas não 
poderem sair na rua, apenas para ir ao 
mercado, à farmácia, ao trabalho e ao 
hospital. É muito grave e espero que 
Brasil tome suas medidas de precaução 
para conter esse novo vírus. Quanto 
a mim, sigo de cabeça erguida e com 
o mesmo foco. Vou voltar e continuar 
meu treino em casa, onde ainda tenho 
condições de treinamento”.

GINA PRATI

Apesar da epidemia do novo coronavírus, os Jogos Olímpicos Tóquio 
2020 seguem com sua programação inicial. O COI (Comitê Olímpico 
Internacional) emitiu uma nota oficial nessa terça-feira (17) em que reforça o 
compromisso de realizar o evento na data prevista, de 24 de julho a 9 de 
agosto. O anúncio do COI ocorreu logo depois da Uefa e da Conmebol 
adiarem as edições deste ano da Eurocopa e Copa América, respectiva-
mente, como forma de combater o avanço da pandemia mundial. Ambos os 
eventos ocorreriam de 12 de junho a 12 de julho. “A mais de quatro meses 
dos Jogos, não há necessidade de decisões drásticas nessa fase, e qualquer 
especulação neste momento seria contraproducente”, disse o COI em nota. 
Ainda de acordo com a entidade, do total de vagas olímpicas, 43% delas 
ainda não foram preenchidas. Entre as possibilidades de flexibilização dos 
critérios de classificação dos atletas, uma seria o posicionamento no ranking 
mundial e resultados de competições já realizadas. o COI também afirmou 
“incentivar todos os atletas a continuarem se preparando para os Jogos Olím-
picos da melhor forma que puderem”.

COI
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 O novo coronavírus tem se es-
palhado pelo mundo e causado 
preocupação em todos os países, 
e com o esporte não tem sido dife-
rente. Em Cascavel, dois canoístas 
que representaram o Brasil nos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016 se prepa-
ram de maneiras distintas rumo a 
Tóquio 2020, marcada para iniciar 
em 24 de julho. Ana Paula Vegutz 
treina no Lago Municipal da cida-
de, enquanto Vagner Souta Jr está 
há cerca de um ano se preparando 
na Espanha. Em comum, está a in-
certeza no calendário de disputas 
e o “foco na Olimpíada”.

“O Lauro [de Souza, o Pinda, 
treinador da Confederação Brasilei-
ra de Canoagem] orientou que nes-
sa semana seja mantido o treina-
mento conforme o planejado, mas 
acredito que para a próxima ele 
será modificado, porque a prepara-
ção é feita por semanas, e o meu 
treino é de três semanas fortes e 
uma leve, sendo que a leve é pla-

 Já Vagner Souta Jr, após um perío-
do preparatório na Espanha, está de re-
gresso para casa. Ele embarcou ontem 
(17) para Cascavel, onde se colocará em 
“autoquarentena” – mesmo não apre-
sentando nenhum sintoma do novo co-
ronavírus – e poderá treinar, o que está 
impossibilitado de fazer na Espanha.

“Aqui [na Espanha] está tudo fe-
chado, em estado de emergência. 
Não podemos fazer nada, quase nem 
sair na rua. Então, o treinamento está 
precário. Alguns atletas daqui levaram 
caiaques para casa e outros levaram 
ergômetros [equipamentos que simu-
lam os movimentos do esporte], mas 

Série Ouro Futsal
Tempo indeterminado

Campeonato Paulista
Tempo indeterminado

Campeonato Carioca
Até dia 30 de março

Campeonato Gaúcho
Até dia 30 de março

Copa do Brasil
Tempo indeterminado

Libertadores
Até dia 7 de abril

Liga Futsal
Até dia 15 de abril

Champions
Tempo indeterminado

Inglês
Até dia 3 de abril

Espanhol
Até dia 4 de abril

Francês
Tempo indeterminado

Alemão
Até dia 2 de abril

Eliminatórias
Tempo indeterminado

Boxe
Pré-Olímpico suspenso
NBB/LFB - Basquete
Tempo indeterminado

Automobilismo
Tempo indeterminado
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Até dia 3 de maio
Vôlei – Superliga

Até 1º de abril
CBDA - Natação 

Até 5 de abril
Atletismo

Até 30 de abril
Canoagem

Até 30 de abril
Copa América

Adiada para 2021
Eurocopa

Adiada para 2021
Mundial de Clubes

Sem definição

Paranaense 
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Paranaense
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nejada pra cair antes da competi-
ção. Então, não adianta manter os 
treinos do jeito que tenho mantido 
se não tem data de competições”, 
explica Ana Paula.

É que na madrugada de ontem 
(17), a Confederação Brasileira de 
Canoagem adiou sem nova data 
para realização os eventos nacio-
nais que seriam realizados até 30 
de abril. Dentre eles estava a Copa 
Brasil, a qual o Clube de Regatas 
Cascavel, equipe de Ana Paula e 
Vagner Jr, é o atual campeão e que 
abriria o calendário para os dois 
atletas em 2020.

Na Europa? Em casa?
Ana Paula Vergutz preferiu manter sua preparação rumo a Tóquio 2020 em 

casa, em Cascavel, mas agora não descarta sair do País caso o novo coronaví-
rus agrave a situação por aqui, enquanto a Europa estiver se livrando da epi-

demia. “Isso será uma situação a ser estudada entre a Confederação Brasileira 
e o Lauro [de Souza, seu treinador]. Eu tenho o sonho olímpico e não posso 

perder o foco e a qualidade dos treinos. Se for preciso ficar em casa, vou 
procurar todos os materiais possíveis para fazer treinos complementares, para 

não perder nada do rendimento que conquistei até agora”. 

FC Cascavel 
libera atletas

Classificado às quartas 
de final do Paranaense de 
Futebol 2020 como vice-líder, 
o FC Cascavel suspendeu to-
das as atividades da equipe, 
desde as categorias de base 
até a equipe profissional, 
com o objetivo de combater 
e prevenir o avanço do novo 
coronavírus. A medida foi 
tomada um dia depois de a 
Federação Paranaense ter 
suspendido o campeonato 
por tempo indeterminado. 
Para a equipe profissional o 
afastamento e a suspensão 
das atividades segue até 
segunda-feira (23), quando 
será reavaliada a necessi-
dade ou não de prorrogar a 
licença dos atletas. Já os 
atletas das categorias de 
base estão afastados por 15 
dias, desde ontem (17).

Série Ouro, Escolares e Jogos 
do Estado suspensos

A pandemia mundial do novo coronavírus já afeta a vida 
das pessoas ao redor do planeta de alguma forma. No 

esporte paranaense, a Série Ouro do Paranaense de Futsal, 
que teve a primeira rodada com portões abertos no último 
sábado (14) está suspensa por tempo indeterminado – uma 
reunião ontem (17) à noite definiu se os treinos no Cascavel 

Futsal prosseguiriam ou se os atletas seriam liberados.
Em Cascavel, a fase municipal dos Jogos Escolares, que inicial-
mente marcada para ser realizada de 20 a 28 de março, tam-
bém está temporariamente suspensa. Vale lembrar que as 
inscrições para a competição estavam abertas e iriam até 
esta quarta-feira (18), mas com a suspensão temporária a 

data limite será prorrogada e divulgada em breve.
Aliás, em relação aos Jogos Oficiais do Estado, do qual 

fazem parte também os Jogos da Juventude, Abertos e de 
Aventura e Natureza, dentre outros, está todo suspenso 

por tempo indeterminado.

 De volta para Cascavel
eu preferi voltar para casa, com minha 
família, e ter um pouco mais de condição 
de treinar. Tenho acompanhado a situ-
ação do coronavírus no Brasil e espero 
que não se agrave, e temos todos que 
tomar a iniciativa para isso. Chegando aí 
vou ficar isolado alguns dias em casa, por 
medida de segurança, por estar voltando 
de voos internacionais. Não vou visitar 
minha família nem ir ao clube. Vou ficar 
em casa e manter a corrida e a pedalada, 
que não tem contato físico”, diz Vagner.

O principal atleta do caiaque veloci-
dade do Brasil também diz que mantém 
o foco na Olimpíada, apesar do momento 
de incerteza quanto ao calendário espor-

tivo em todo o mundo.
“Vou manter o foco, de cabeça er-

guida. Temos que lutar e rezar para a 
epidemia melhorar e o mundo voltar 
à normalidade. Ninguém esperava por 
isso, chegar a essa situação tão grave, 
que é fechar um país e as pessoas não 
poderem sair na rua, apenas para ir ao 
mercado, à farmácia, ao trabalho e ao 
hospital. É muito grave e espero que 
Brasil tome suas medidas de precaução 
para conter esse novo vírus. Quanto 
a mim, sigo de cabeça erguida e com 
o mesmo foco. Vou voltar e continuar 
meu treino em casa, onde ainda tenho 
condições de treinamento”.

GINA PRATI

Apesar da epidemia do novo coronavírus, os Jogos Olímpicos Tóquio 
2020 seguem com sua programação inicial. O COI (Comitê Olímpico 
Internacional) emitiu uma nota oficial nessa terça-feira (17) em que reforça o 
compromisso de realizar o evento na data prevista, de 24 de julho a 9 de 
agosto. O anúncio do COI ocorreu logo depois da Uefa e da Conmebol 
adiarem as edições deste ano da Eurocopa e Copa América, respectiva-
mente, como forma de combater o avanço da pandemia mundial. Ambos os 
eventos ocorreriam de 12 de junho a 12 de julho. “A mais de quatro meses 
dos Jogos, não há necessidade de decisões drásticas nessa fase, e qualquer 
especulação neste momento seria contraproducente”, disse o COI em nota. 
Ainda de acordo com a entidade, do total de vagas olímpicas, 43% delas 
ainda não foram preenchidas. Entre as possibilidades de flexibilização dos 
critérios de classificação dos atletas, uma seria o posicionamento no ranking 
mundial e resultados de competições já realizadas. o COI também afirmou 
“incentivar todos os atletas a continuarem se preparando para os Jogos Olím-
picos da melhor forma que puderem”.

COI



16 HOJE NEWS HOJE NEWS, 18 DE MARÇO DE 2020


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

