
Após calmaria, Cascavel tem
três homicídios em 36 horas

O setor policial esteve agitado desde a noite de domingo. Foram três homicídios, mas, 
segundo a Delegacia de Homicídios, eles não têm ligação. Em um deles a vítima foi 

atingida por 37 tiros disparados de três armas diferentes. Apenas o caso ocorrido na noite 
de domingo tem autoria conhecida. O suspeito se apresentou e disse que matou porque 

se sentia ameaçado pela vítima. l Pág. 12

(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

,  10/6/2020
Edição 8380- Ano 44
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

SECOM

Fechado ao público há mais 
de dois meses, o Zoológico 
de Cascavel tem uma nova 
moradora. Grazy, uma onça-parda 
de apenas três meses, tem de 
fofura o que finge ter de braveza. 
Ela é uma das ferinhas que 
recebem tratamento vip devido à 
queda nas temperaturas, já que 
não tem a mãe para aquecê-la.
l Pág. 8
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Ministro da Economia, Paulo 
Guedes, ao confirmar mais duas 

parcelas do auxílio emergencial, de 
R$ 300, o lançamento do programa 
Renda Brasil e a formalização de 38 
milhões de brasileiros “invisíveis”. 
Segundo ele, o governo espera que 
“nesses 60 dias haja uma organiza-
ção de retorno seguro ao trabalho”. 

“Depois entramos em uma fase, 
finalmente, de decolarmos nova-

mente atravessando as duas ondas. 
Esse é o desafio”. 

São João, aqueça nossos corações!
As bandeirinhas coloridas estão guardadas, o sanfoneiro silen-

cioso usa máscara, o arrasta-pé foi cancelado. Quem nunca nesta 
época do ano vivenciou das mais variadas formas, dependendo 
da região, a alegria intensa de uma das mais contagiantes festas 
tradicionais do nosso país?

Cidades inteiras do interior do Nordeste vivem o ano todo espe-
rando por esse momento. Mas, hoje, das janelas de suas casas, 
seus moradores olham o palhoção vazio. Os barcos de fogos em 
Sergipe, que começam a ser confeccionados meses antes, estão 
empoeirados. A cidade do forró e o cuscuz gigante em Caruaru 
terão que esperar.

Será que não há nada para refletir? Vejamos: a festa junina 
é um acontecimento que irradia harmonia, você já percebeu? Na 
apresentação da quadrilha, por exemplo, todos os integrantes pre-
cisam dançar no mesmo compasso, senão pode ser um desastre. 
Cada par precisa sentir a música, seguir a mesma coreografia e, 
após inúmeros ensaios, o que se vê é um espetáculo de integração, 
ritmo e coordenação, várias pessoas ao mesmo tempo dançando.

Em tempos de pandemia, uma das lições desta tradição não 
seria refletir sobre o valor e a importância de estarmos no mesmo 
compasso com o outro? Mesmo que separados, cada um do seu 
lugar? Cada um deve esforçar-se para acompanhar e entender o 
ritmo do outro, como sinal de respeito e empatia, para que, no fim, a 
apresentação seja harmônica! Do contrário, pode ser um desastre.

Não poderia também esta tradição nos ensinar que a fogueira 
acesa, que este ano não será possível, ganhe um novo significado 
e seja incendiada com o fogo do amor em nossos corações? Como 
dizia a música que tanto embalou nossas festas: “São João, São 
João, acende a fogueira do meu coração.” E desta vez, as nossas 
mesas fartas de comidas típicas, precisam dar a vez ao arroz e 
feijão na mesa de quem realmente precisa.

Em 2020 estamos sendo convidados pela vida a ressignificar a 
festa de São João! E certamente quem passar por isso e deixar que 
a fogueira de São João aqueça e transforme sua alma de verdade, 
nunca mais vivenciará as próximas festas juninas da mesma forma. 
Porque saberá o valor de não tê-la e saberá também o valor do 
seu sentido mais profundo.

Renata Vasconcelos Leal é missionária da comunidade Canção Nova e 
apresentadora do programa Manhã Viva, exibido pela TV Canção Nova

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

 “O mais importante 
são os próximos 

passos. O presidente 
já lançou, e comunicou 

isso, que por dois 
meses nós vamos 
estender o auxílio 

emergencial”.
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Pietro Fittipaldi 
Piloto reserva e de testes da Haas na 
Fórmula 1, Pietro Fittipaldi foi o sexto 
colocado na penúltima etapa da F-1 
Virtual, que foi disputada no último 
domingo no circuito de rua de Baku, 
no Azerbaijão. O brasileiro conquistou 

a pole position na etapa passada 
em Mônaco e aprovou mais um bom 

resultado pela equipe americana.

Reny Tibola, o maluco beleza das pistas
Vagabundo, chifrudo, 

corno. Se você estiver em 
um kartódromo e ouvir 
gritos com essas pala-
vras ,  tenha uma cer-
teza: o preparador Reny 
Tibola está por perto. 

Fã de Raul Seixas, ele é 
conhecido como o “Maluco 
Beleza” das pistas. Reny 
não se incomoda e diz que 
isso é seu marketing. Além 
disso, é conhecido como 
aquele que apronta as maio-
res sacanagens contra seus 
amigos e até mesmo os seus 
patrões, os pilotos de quem 
é contratado. E uma coisa é 
certa: onde Reny está não 
tem tristeza. 

Mas quem o conhece 
hoje não tem a mínima 
ideia de sua trajetória 
esportiva e sua infância e 
juventude marcadas por 
fortes emoções na então 
pequena Cascavel.

R eny  começou  no 
esporte como piloto de 
MotoCross. Depois migrou 
para o Enduro e mais tarde 
passou para a motovelo-
cidade, onde fez muito 
sucesso na década de 80, 
disputando vários Cam-
peonatos Brasileiros e foi 
pentacampeão paranaense 
de 125cc. Sempre compe-
tia de Yamaha porque sua 
família era dona da revenda 
da marca em Cascavel. Ele 
enche o peito para dizer 
que até hoje o tempo de 
1m20s2 é recorde da cate-
goria 125cc no autódromo 
de Cascavel. Ele é também 
o recordista em provas de 
moto 125cc no kartódromo 

ÜRafael Suzuki 
Rafael Suzuki aguarda com 
grande ansiedade o retorno 
das provas da Stock Car. 
Em sua sétima tempo-
rada consecutiva na Stock 
Car, ele dará um passo 
esportivo importante, ao 
se juntar com a equipe 
Full Time Sports, uma das 
principais do grid. A equipe 
foi Campeã em 2014 com 
Rubens Barrichello, e, além 
do ex-F1, conta também 
com Nelsinho Piquet e o 
argentino Matías Rossi, 
e será a equipe oficial da 
Toyota Gazoo Racing - na 
estreia da montadora 
japonesa no campeonato, 
que passa a ser multima-
rcas. Além disso, Suzuki 
ganha um reforço de peso 
para o campeonato, com a 
entrada da Daikin. A mul-
tinacional japonesa, líder 
mundial no segmento de 
ar-condicionado, fará sua 
estreia nos esportes no 
Brasil, patrocinando-o nesta 
temporada.

ÜFórmula 1
Depois de três meses 
sem qualquer atividade, 
a Mercedes foi a primeira 
equipe a iniciar o trabalho 
de preparação de seus 
pilotos para a temporada 
deste ano. A equipe treinou 
ontem em Silverstone com 
o Valtteri Bottas. O fin-
landês treinou com o W09, 
carro utilizado na vitoriosa 
temporada de 2018. 

de Rolândia. “Tive muitas 
vitórias no kartódromo de 
Rolândia e o Rubens Gatti, 
hoje presidente da Federa-
ção Paranaense de Auto-
mobilismo, era o diretor de 
prova”, informa Reny. 

Reny integrou a equipe 
Motopark, chefiada por Léo 
Rigon, e que tinha também 
como pilotos Jorge Meurer, 
Ricardo Vessaro, Valdir dos 
Santos e Márcio Sirtoli. 
“Parei com as motos por 
imposição da patroa. Como 
é ela quem manda, obdeci. 
Ela me convenceu quando 
começou a dizer que eu já 
estava velho para correr 
de moto, já tinha filhos. Se 
caísse e quebrasse perna, 
braço, demoraria muito 
mais para se recuperar 
do que quando tinha 15, 
16 anos. Obdeci e parei”, 
exclama Reny. 

  
UM CAPETA

“Sempre fui um capeta 
como moleque, para não 
dizer um filho da puta. 
Aprontar  era  comigo 
mesmo. Colocar purgante 
no suco ou no refri dos 
colegas era coisa pequena. 
Fui expulso de vários colé-
gios. Fui o terror das pro-
fessoras”, lembra Reny, 
que passou pelos Colé-
gios Eleodoro, Washing-
ton Luiz, Canadá, Santa 
Maria, Wilson Joffre, Tia 
Isailda e outros que nem 
lembra mais. 

INÍCIO NO KART
Reny diz que, depois 

que parou de correr de 
moto, continuou na ofi-
cina da revenda de motos 
da família, quando um 
certo dia Jairo Pachenki 
chegou lá pedindo para ele 
e seu irmão Renato faze-
rem um motor Stihl para o 
filho Diogo, que estava ini-
ciando no kart. “Fizemos 
o motor e o Diogo come-
çou a ganhar corrida Bra-
sil afora. Com o passar do 
tempo, ele nos pediu para 
acompanhá-lo nas corridas 

Reny Tibola diz que 
perde o amigo mas não 
perde a oportunidade 
de aprontar uma 
sacanagem

DIVULGAÇÃO

e, com esse meu jeitão, logo 
ganhamos espaço. O resul-
tado é que tanto eu quanto 
o Renato estamos no kart 
até hoje. Já fizemos muitos 
campeões e vamos fazer 
muitos outros”, frisa Reny.
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 A administração muni-
cipal pretende suspender o 
repasse da contribuição patronal 
ao IPMC (Instituto de Previdên-
cia do Município de Cascavel) 
de junho a dezembro deste 
ano. A medida traria um alívio 
momentâneo às contas públicas 
de cerca de R$ 23 milhões, que 
ajudariam a compensar as per-
das de arrecadação devido à 
crise provocada pela pande-
mia do novo coronavírus.

Ontem (9), conselheiros 
do IPMC se reuniram com a 
Comissão de Trabalho e Admi-
nistração de Pessoal para 
pedir mais prazo para debater 
o Projeto de Lei 51/2020.

Os conselheiros Claudio-
nor Pereira de Souza, Rosane 
Eda Kuhn e Franciele Cordeiro 
querem que os vereadores 
Aldonir Cabral, Misael Júnior 
e Paulo Porto peçam prorro-
gação de prazo para emitir o 
parecer sobre a proposta e 
realizem uma reunião com o 
diretor do IPMC, Walter Par-
cianello, e com o secretário 
de Finanças, Renato Segalla, 
para que conselheiros e ser-
vidores possam tirar todas as 
dúvidas sobre o projeto, espe-
cialmente prazo e condições 
de pagamento da dívida. “Do 
jeito como foi enviado para 
debate na Câmara, o Con-
selho não aprova a matéria. 
Não temos informação sobre 
a forma como esses cerca de 
R$ 23 milhões serão pagos 
e quando serão pagos”, 

argumenta Claudionor.
Porto garantiu que a dis-

cussão será feita com serie-
dade e aprofundamento e 
que os pedidos do Conselho 
serão acatados. Matérias que 
mexem com a carreira dos servi-
dores municipais e com a admi-
nistração de pessoal precisam 
obrigatoriamente passar pela 
Comissão de Trabalho, além 
das tradicionais Comissões 
de Justiça e de Economia.

PROPOSTA
Atualmente, a prefeitura 

precisa repassar ao IPMC R$ 
33 milhões de aporte anual 
para corrigir o déficit técnico 
atuarial, R$ 600 mil em licen-
ças e mais R$ 23 milhões 
referentes à contribuição 
patronal. “Se a prefeitura vai 
levar dois anos ou dez anos 
para pagar, isso representa 
muito para o fundo que man-
tém a previdência dos servi-
dores. Sem contar que será o 
Conselho quem irá assegurar 
com recursos próprios esses 
pagamentos até dezembro”, 
lembrou Franciele Cordeiro.

A medida está avalizada no 
pacote de socorro aos municí-
pios, que permitiu aos entes 
adiar a contribuição patronal.

Outro impacto na previ-
dência para os próximos dias 
é o aumento das alíquotas: 
de 11,5% para 14% do Muni-
cípio e de 11% para 14% dos 
servidores, conforme previa a 
reforma da Previdência. 

Corona e folga
Os vereadores de Cascavel levaram um susto após Misael 

Pereira confirmar que contraiu covid-19. Aprovaram rapidinho 
a resolução que permite as sessões remotas, voltaram a 

restringir o público no plenário e cogitam antecipar o recesso 
do meio do ano. Mas após dois dias “tensos”, agora aproveitam 
a folga. A Câmara ficará fechada quinta e sexta, emendando o 

feriado de Corpus Christi. 

#LiveContraaCovid
Depois de uns dias sumido das redes sociais, o prefeito 

Leonaldo Paranhos pediu para que secretários e servidores 
usassem mais o recurso para esclarecer a população sobre 
as ações contra a pandemia. Há uma semana tem sido uma 
sequência de #LiveContraaCovid, já protagonizada inclusive 

pelo ex-prefeito Lísias Tomé.

Feriadão
A Prefeitura de Cascavel 
também vai emendar o 
feriadão: fecha as portas 
na quinta e só as reabre na 
segunda.

Remanejamento
O vereador Parra quer que o 
prefeito Leonaldo Paranhos 
“realize o remanejamento 
das zeladoras lotadas na 
Secretaria Municipal de 
Educação para a Secretaria 
da Saúde”. Segundo a 
sugestão, a troca seria 
temporária para atender às 
necessidades do período da 
pandemia da covid-19.

Socorro
Por falar em covid-19, a 
Prefeitura de Cascavel 
deve ter recebido ontem 
a primeira das quatro 
parcelas do socorro de R$ 38 
milhões a ser repassado pelo 
governo federal. 

Homenagem
Já já vai faltar calendário 
para a Câmara. Esta semana 
os vereadores aprovaram 
a criação do Dia do 
Profissional de Enfermagem, 
que será lembrado todos os 
anos no dia 12 de maio, data 
que já é referência mundial 
e marca o aniversário de 
nascimento de Florence 

Nightingale, a mulher que 
iniciou o tipo de cuidado 
profissional com os pacientes 
que hoje é entendido como a 
atividade da enfermagem. A 
data homenageia enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de 
enfermagem, cujo valor 
ganhou notoriedade desde o 
início da pandemia. 

Justificativa
Ao explicar mais uma 
homenagem, o Policial Madril 
disse que a importância varia 
conforme os interesses de 
cada pessoa: “Neste momento 
em que nem famílias nem 
amigos podem estar com 
os pacientes nos hospitais, 
são os enfermeiros e as 
enfermeiras quem prestam 
cuidados médicos e ainda dão 
apoio e conforto”.

Acabou em pastel
Já em ritmo de feriadão, a 
sessão dessa terça-feira foi 
curtinha, sem aquelas longas 
explanações costumeiras. 
Até mesmo o adiamento 
do projeto da chamada 
Lei Anticorrupção por sete 
sessões passou sem discussão. 
O presidente Alécio Espínola 
retirou alguns projetos de 
pauta dizendo que “não 
podemos atrapalhar o 
Executivo” e, no fim, convidou 
os vereadores para tomar um 
café com pastel.

Conselheiros pedem 
prazo para discutir

repasse previdenciário
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57% da população não usa 
ou não sabe usar a máscara

Atitude que já virou rotina para mui-
tas pessoas, usar máscaras de prote-
ção facial ao sair de casa ainda causa 
resistência à maioria da população cas-
cavelense. Pelo menos foi isso o que 
apontou três ações de orientação reali-
zadas pela equipe de vigilância sanitária 
do Município nas últimas semanas.

As ações foram realizadas no Calça-
dão da Avenida Brasil, na rodoviária e no 
Bairro Floresta. Ao todo, foram aborda-
das 603 pessoas, das quais 345, que 
representam 57% do total, estavam se 
máscaras ou faziam uso irregular delas: 
no pescoço, no queixo ou com o nariz de 
fora. A maioria deles era homem.

Embora o uso de máscaras faciais 
seja obrigatório em todo o Paraná, 
as pessoas abordadas sem másca-
ras estão sendo apenas orientadas 
sobre a importância do uso correto. 
A partir do dia 25, daqui a 15 dias, 
elas poderão ser multadas em caso 
de reincidência. Os valores variam de 
R$ 106,60 a R$ 533 para pessoas 
físicas e de R$ 2.132 a R$ 10.660 
para pessoas jurídicas.

“Esperamos não ter que aplicar 
multa alguma, que cada um faça sua 

parte. Foi triste ver o número alto de 
pessoas que não usam ou que usam 
irregularmente a máscara”, afirma a 
gerente da vigilância sanitária do Muni-
cípio, Rozane Campiol.

Ela explica que a partir do dia 25 
de junho as pessoas abordadas sem 
ou usando a máscara irregularmente, 
em ações a serem realizadas com a 
Guarda Municipal, terão nome, CPF 
e endereço coletados para um banco 
de dados que apontará os reinciden-
tes e definirá as multas, que se ini-
ciam no valor mínimo e dobram de 
valor a cada nova infração. Os que 
não estiverem portando documentos 
pessoais serão conduzidos ao Fórum 
e os que forem multados terão guias 
geradas a partir de seu CPF.

“Será assim também para as pes-
soas jurídicas [empresas]. Recebemos 
um ofício do governo do Estado, da Vigi-
lância Sanitária Estadual, esta semana 
com a orientação de primeiro fazer a 
notificação e só aplicar multa em caso 
de reincidência. Até então, em verifica-
ção de denúncias ou ações de fiscaliza-
ção, as empresas seriam multadas na 
primeira infração”, explica Rozane.

PROTEÇÃO total para alguns e de menos para outros

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
Calçadão (30/5)
Abordagens ............................369
Sem máscara .........................207
Uso irregular ...........................162

Rodoviária (2/6)
Abordagem .............................29
Sem máscara .........................8
Uso irregular ...........................21

Floresta (8/6)
Abordagem .............................205
Sem máscara .........................130
Uso irregular ...........................75

(As abordagens se referem a pessoas sem 
máscaras ou usando-as irregularmente)

PRÓXIMAS AÇÕES

Distritos - dia 15/6
Santa Cruz - dia 22/6 

Cascavel se aproxima 
de mil casos
Cascavel registrou novo recorde 
diário ontem, com 95 novos casos 
de covid-19, chegando a 880 confir-
mações, o segundo maior do Estado, 
atrás apenas de Curitiba. 
Desses, 45 estão internados (15 em 
UTI), 222 em isolamento domiciliar, 
602 já estão recuperados e 11 fale-
ceram. Há um total de 267 pacientes 
ativos, ou seja, que estão com mani-
festação do vírus neste momento.
O Município recebeu a notificação de 
7.762 casos, dos quais ainda moni-
tora 685.
A preocupação agora é com rela-
ção aos leitos de UTI, que desde a 
semana passada estão esgotados em 
Cascavel. Contudo, na região a taxa 
de ocupação é de 70,5%. Leia mais 
sobre os leitos na página 6. 

FÁBIO DONEGÁ
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Liberada emenda para concluir 
Pronto-Socorro do HU 

A tão esperada reforma e ampliação do Pronto-Socorro do HU (Hospital Univer-
sitário) de Cascavel está na reta final. A emenda de R$ 521.540,81 do deputado 

Marcio Pacheco (PDT) acaba de ser liberada por meio de convênio assinada entre 
a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste) e a Secretaria Estadual de Saúde. As 

obras devem ser retomadas nos próximos dias. “É mais um passo dado rumo à 
conclusão dessa obra, que é muito importante para a saúde pública de Cascavel 
e também de toda a região oeste do Paraná”, afirma Pacheco.  O deputado é o 

autor da emenda que permitiu a retomada das obras, paradas desde 2018. 
Na semana passada, o convênio entre a Secretaria de Estado de Saúde 

e a Unioeste foi celebrado, permitindo a liberação da emenda parlamentar de 
R$ 521.540,81 para a construtora Brock Ltda, empresa responsável 

pela ampliação do Pronto-Socorro.
De acordo com o reitor da Unioeste, Alexandre Webber, o dinheiro já está libe-

rado e a equipe de convênios da universidade acerta os últimos detalhes burocrá-
ticos para a emissão de notas fiscais e os pagamentos retroativos para a empresa. 

A expectativa, segundo ele, é a retomada dos serviços nos próximos dias. 
Para o deputado, a reinício das obras precisa ser comemorado: “Quem precisa de 
atendimento médico conta no relógio os minutos para a conclusão dessa impor-
tante ampliação do Pronto-Socorro do HU de Cascavel, que, depois de pronto, 
irá atender a comunidade, prestando um serviço de qualidade e oferecendo 

melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde. Por isso, precisamos 
valorizar essa importante conquista”, ressalta Pacheco. A intenção da direção do 
HU é colocar em operação o Pronto-Socorro imediatamente, servindo também 

como apoio ao atendimento aos pacientes da Ala Covid-19 do hospital.  

 O planejamento técnico das 
ações de enfrentamento ao novo 
coronavírus em Cascavel permitiu 
o avanço do número de leitos de 
UTI para pacientes que contraí-
ram a doença. Nesta semana, 
o número de leitos irá triplicar. 
Atualmente, Cascavel possui dez 
leitos destinados à covid-19 no 

HU (Hospital Universitário).
Até o fim de semana serão 

20 leitos. Os dez leitos de UTI 
abertos no Hospital de Retaguarda 
Allan Brame Pinho no dia 18 de 
maio passarão a ser de uso exclu-
sivo para pacientes de covid-19. E 
os outros dez leitos serão dispo-
nibilizados pelo HU já a par tir 

desta quar ta-feira (8), numa 
ação envolvendo o Município de 
Cascavel e o Estado. 

Na semana passada, o secretário 
de Saúde, Thiago Stefanello, esteve 
em Curitiba, com o diretor da 10ª 
Regional de Saúde, João Gabriel 
Avanci, para buscar os respiradores 
que irão compor os novos leitos. 

Cascavel vai triplicar leitos de 
UTI para covid nesta semana

98% das obras 
executadas
O novo Pronto-Socorro do HU de Cascavel está 
com 98% das obras executadas. Os trabalhos 
começaram dia 21 de janeiro de 2015, mas 
foram paralisados no fim de 2018 por falta de 
pagamento do Estado. O prédio ficou pratica-
mente pronto, mas a construtora não entregou 
a obra.  Na ocasião, a empresa cobrou do 
governo do Estado o repasse de R$ 474.694,34, 
valor que seria oriundo de ajuste do contrato. 
Desde então, criou-se um impasse em relação 
ao valor e ao término do novo Pronto-So-
corro. O caso só foi resolvido neste ano, com 
a emenda do deputado Pacheco para a con-
clusão das obras, que já consumiram cerca de 
R$ 2,6 milhões de recursos do Estado. 
O novo Pronto-Socorro terá uma área de 
1.428 metros quadrados e 27 leitos de enfer-
maria em urgência e emergência - hoje são 
apenas cinco leitos. Com a nova estrutura, 
a unidade terá capacidade para ampliar o 
atendimento diário, que é de 200 pacientes/
dia. Com isso, a expectativa é desafogar o 
sistema público municipal, sobretudo as UPAs 
(Unidades de Pronto-Atendimento).
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A previsão de voltar a receber os alu-
nos no próximo dia 15 de junho não vai 
se confirmar. A Secretaria de Educação 
de Cascavel confirmou que as aulas não 
retornam ainda. Otimistas, as escolas par-
ticulares seguem se preparando para a 
chegada dos estudantes.

“Aquelas [instituições de ensino] que 
ainda não se adequaram [com medi-
das para receber alunos] estão fazendo 
agora, e aguardando receber orientações 

dos órgãos de saúde”, explica o diretor 
regional do Sinepe (Sindicato das Escolas 
Particulares), Gelson Luiz Uecker.

Dentre as medidas está a adequação 
das salas de aula para manter o distancia-
mento entre os alunos. “Há de se manter 
um metro de distância entre os alunos, 
além de toda uma dinâmica que muitas 
escolas já passaram e outras estão se 
adequando. Esperamos um retorno gra-
dativo de alunos, pois, quando as aulas 

presenciais voltarem, não são todos os 
pais que enviarão seus filhos imediata-
mente”, adianta Gelson.

Vale lembrar que, além dos pais, a volta 
das aulas presenciais ainda divide opinião 
entre as Secretarias Estaduais de Educação 
e de Saúde. Uma diz que as aulas presen-
ciais só podem voltar com a mudança no 
decreto estadual que suspendeu as aulas, 
enquanto a outra diz que os municípios têm 
autonomia para decidir pelo retorno. 

 Criado com o objetivo de agili-
zar o atendimento durante a pan-
demia do novo coronavírus, o Call 
Center virou sinônimo de espera 
e reclamação. Situação que tem 
incomodado quem procura o ser-
viço tanto quanto os sintomas 
característicos da covid-19.

Isso porque a equipe que traba-
lha no atendimento das ligações 
foi reduzida justamente quando 
a demanda explodiu. Desde a 
semana passada, a reclamação 
de usuários tem se intensificado. 

Em um vídeo que circula em 
grupos de WhatsApp, uma pessoa 
mostra a ligação na qual aguardava 
atendimento havia quase uma hora 
- 51min50s - e diz “a pessoa morre 
de raiva, não de covid. Estou na 
mesma ligação. Um loop infinito”.

COMPLEXO COVID
O Município tem ciência da situa-

ção enfrentada por quem busca 
atendimento pelo Call Center e 
espera solucioná-lo nesta semana, 
com a implantação do Complexo 
Covid. “[O Call Center] está sendo 
reorganizado, com mais pessoas 
[para prestar atendimento]. No 
último sábado, em reunião com o 
prefeito, repassamos essa situa-
ção e que temos que ter amplia-
ção, porque está aumentando. 
Mas dentro de uma estratégia que 

Procuram-se médicos
Em nota, o Município de Cascavel reconhece o momento de dificuldade com a 

equipe de profissionais reduzida e ressaltou a dificuldade de contratar novos pro-
fissionais: “Com a reabertura das UBS/USF e o retorno dos servidores aos aten-

dimentos à população, e, ainda, o grande número de servidores afastados, o Call 
Center 3096-9090 que recebe ligações dos pacientes com suspeita de covid-19 e 
ainda faz o monitoramento médico dando retorno e acompanhando cada paciente 
suspeito e confirmado está com bastante dificuldade de ter médicos em quantidade 
suficiente para manter a escala das 7h às 22h de segunda a segunda, portanto, nessa 
nova fase com equipe reduzidíssima, há um atraso do monitoramento e devolutiva de 
informações aos pacientes em isolamento domiciliar. Vale ressaltar que há vagas 

em aberto para médicos nunca paramos de chamar, mas não há adesão”.

Aulas presenciais não voltam, mas escolas seguem se preparando

Com equipe reduzida, Call Center 
vira transtorno para pacientes

estamos tratando esta semana, 
que é o hospital de retaguarda se 
tornar um grande Complexo Covid. 
Vamos poder fazer com que todos 
os pacientes sintomáticos se diri-
jam diretamente para esse local e 
tenham o atendimento necessário 
lá. Então, além do Call Center, a 

 SECOM 

nova medida que estamos pre-
vendo, tratando disso e que vamos 
oficializar o quanto antes, pois há 
alguns ajustes a serem feitos, é 
termos um grande complexo único 
covid em todo o hospital de reta-
guarda”, diz o secretário de Saúde, 
Thiago Stefanello.

O CALL Center atende pelo telefone 3096-9090
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ZOO: Recintos e alimentação 
são adequados para o inverno

 Quando as temperaturas bai-
xam, a gente reforça os cuidados 
com roupas mais quentinhas e uma 
comida mais energética. Com os 
animais não é muito diferente: eles 
também precisam de uma atenção 
especial. E é justamente esperando 
a chegada do inverno nos próximos 
dias que a equipe do Zoológico 
Municipal de Cascavel tem adotado 
alguns manejos para manter os ani-
mais aquecidos.

Os trabalhos começam por dei-
xar os recintos mais quentinhos 
para os animais que têm mais difi-
culdade em se aquecer, como é o 
caso dos répteis. “Nesse período 
de inverno é feito todo um manejo 
dos animais que são mais sensí-
veis a baixas temperaturas, por 
exemplo, com os répteis colocamos 
placas aquecedoras ou aquecedo-
res elétricos, porque eles depen-
dem dos ambientes para o controle 

Nova moradora
Quem tem recebido um tratamento 

VIP no Zooló gico é a mais nova 
moradora do local: a Grazy, uma 

onça-parda de apenas três meses, 
que ainda é pequena no tamanho, 

mas gigante em personalidade. 
Com os dentinhos afiados à mostra, 
a oncinha, que veio de Guaraniaçu, 
não tem a mãe para ajudá-la a ficar 
aquecida, por isso fica num espaço 

fechado, com aquecedor e uma dieta 
bem calórica: “Estamos dando todo o 
suporte”, frisa Rodrigo Neca Ribeiro.

da temperatura. Outros animais, 
como as aves, também realocamos 
em áreas mais fechadas, para evi-
tar o frio. Até porque o Zoológico, 
por ser uma área de mata fechada, 
é um pouco mais gelado que o 
Centro da cidade. Então, tudo isso 
é cuidado”, explica o gerente do 

Zoológico, Rodrigo Neca Ribeiro.
Outra frente de trabalho passa 

pelo cardápio dos animais. A 
comida tem que ser um pouco 
mais calórica. “Procuramos ofere-
cer alimentos com valor energético 
mais elevado para os animais man-
terem uma taxa metabólica maior, 
pois nessa tentativa de gerar calor, 
o gasto energético é grande, então 
os alimentos são ricos em energia 
para conseguir fazer a manutenção 
da temperatura”, detalha Rodrigo.

A comida mais energética agrada 
muito aos felinos, que recebem um 
cardápio recheado de proteínas 
e gorduras, com carne vermelha, 
frango e entre outros. Enquanto isso, 
as aves são beneficiadas com algu-
mas sementes especiais.

Estrutura do Zoo
O Zoo conta com 350 animais de 72 espécies. Ao todo, são 70 recintos para visi-
tação e mais 40 no setor extra, para onde são levados os animais doentes ou em 

idade avançada, que não é aberto à visitação. 
Para manter tudo em ordem, os servidores do Zoo estão trabalhando no atendi-
mento dos animais, no entanto, o local segue fechado para visitação, conforme 
prevê as recomendações das autoridades de saúde. Antes da pandemia, o local 

costumava receber até 25 mil visitantes por mês.

GRAZY 
tem três 
meses mas 
já mostra 
as presas 
afiadas

FOTO: SECOM

RÉPTEIS recebem 
aquecedores elétricos
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 Não se descuide! Cuide do seu quintal
Somente uma mobilização de toda a comunidade fará a diferença nessa guerra 
contra o mosquito Aedes aegypti. A recomendação todos já sabem: não deixe 

acumular água parada, até mesmo água suja.
Dentre os locais que precisam ser vistoriados pela população estão: edícula, 
tonéis com captação de água da chuva, aquários sem bomba de oxigenação, 
pratos de vasos de plantas, bandejas das geladeiras, bebedouro de animais, 
tanque de roupas que ficam com água empossada no fundo, coletor de água 
da saída do ar-condicionado, lixeiro sem tampa e sem furo embaixo, piscinas 

de plástico, cisternas, caixas de gorduras e plantas aquáticas, pequenos objetos 
nos quintais; como tampas de garrafas, copos plásticos e brinquedos infantis. 
A destinação de pneus também é outro problema. A recomendação é deixá-
-los em uma área coberta ou então encaminhar para uma borracharia que se 

responsabilize. Até mesmo gotículas de água numa tampinha de plástico já são 
suficientes para se transformar no criadouro do mosquito. 

 Ainda com números que assus-
tam, a dengue dá uma trégua 
aos cascavelenses. O Município 
registra 6.681 casos confirma-
dos, aumento de 8% em relação à 
semana passada (6.172), cresci-
mento bem menor que o que vinha 
sendo registrado desde abril. Mui-
tos desses novos casos se refe-
rem a resultados de exames em 
análise e não necessariamente de 
pessoas que foram picadas pelo 
mosquito Aedes aegypti.

Tanto que o número de pes-
soas aguardando exame diminuiu 
de 781 da semana passada para 
268 nesse boletim atualizado. Em 
todo o ano epidemiológico (desde 
agosto do ano passado), foram 

Dengue: Cascavel registra 
6.681 casos da doença

registradas 10.509 notificações.
Essa é uma das epidemias mais 

severas já registradas no Municí-
pio e atingiu também praticamente 
metade do Paraná. 

O governo municipal tem feito 
inúmeras ações no combate ao 
mosquito, como vistorias nas 
casas, atendimento a denúncias, 
compra de exames e até amplia-
ção no atendimento médico vol-
tado a pacientes com sintomas 
da doença, mas a dengue é uma 

responsabilidade de todos, por-
tanto, apenas a colaboração de 
toda a comunidade é que poderá 
mudar esse panorama epidêmico.

Dentre as pessoas que adoece-
ram, cinco delas tiveram o quadro 
agravado e faleceram.

Os bairros mais infestados pelo 
mosquito da dengue em Cascavel 
são Interlagos, com 757 casos, Braz-
madeira, com 461, Cascavel Velho, 
com 417, São Cristóvão, com 328, 
e Brasília, com 318 casos positivos.
 

Call center 
Tem sintomas de dengue? Acione 
o Call Center 3096-9090 e digite a 
opção número 3. O ramal é desti-
nado para orientações em rela-
ção aos sintomas da dengue. Em 
situações mais graves, os cascave-
lenses podem ir direto a uma UPA 
(Unidade de Pronto-Atendimento).
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Quem já conhece o CCGM (Centro 
Cultural Gilberto Mayer) sabe que o 
espaço abriga, além do Cine Teatro 
Coliseu, dois museus de grande 
importância para a conservação da 
memória e da história de Cascavel e 
região: o MIS (Museu da Imagem e 
do Som) e o Museu Histórico Celso 
Formighieri Sperança, fontes inesti-
máveis de pesquisa a toda a popu-
lação, em especial à classe artística 
local, cujos acervos denotam nossas 
raízes culturais, preservando e forta-
lecendo nossa identidade cultural.

Todo o complexo do Centro Cultu-
ral Gilberto Mayer foi revitalizado em 
2019 com novos expositores e ben-
feitorias no espaço interno e externo. 

A Secretaria Municipal de Cultura 
e Esportes realizou melhorias no 

Cine Teatro Coliseu, como a instala-
ção de um novo e moderno palco todo 
em madeira e investimentos em pintu-
ras e adequações para reorganização da 
circulação do visitante nos museus.

Como o Museu Histórico Celso 
Formighieri Sperança é um Espaço de 
Guarda de Material Arqueológico e, 
por ser cadastrado ao Iphan (Instituto 
do Patrimônio Histórico e Ar tístico 
Nacional), foi possível a instalação 
de novos cenários temáticos que 
abrangem aspectos históricos sobre 
agricultura, cotidiano e comércio; 
cenários temporários para exposi-
ções arqueológicas e exposições que 
remetem ao cotidiano das gerações 
passadas como equipamentos e uten-
sílios de uso doméstico e comercial 
como telefonia, máquinas de escrever, 

câmeras fotográficas, televisores, 
mobiliários de época, entre outros. 

No início de 2020, o espaço 
ganhou o belíssimo monumento em 
homenagem aos desbravadores da 
cidade, criado pelas mãos de um 
dos mais ilustres artistas plásticos 
de Cascavel, Dirceu Rosa, intitulado 
“Memorial dos Pioneiros”.

Para quem ainda não conhece 
o espaço, a partir de hoje (10), a 
Secretaria Municipal de Cultura e 
Esportes de Cascavel irá disponibi-
lizar o Tour Virtual do Museu Histó-
rico Celso Formighieri Sperança, para 
uma visita virtual às dependências 
do Centro Cultural Gilberto Mayer e 
conhecer um pouco mais da história 
da nossa cidade e região, por meio 
do seu celular, computador ou tablet.

Museu Histórico Celso 
Formighieri terá tour virtual

l Como participar
O que: Lançamento oficial do 
             Tour Virtual do Museu Histórico 
             Celso Formighieri Sperança 
Quando: às 10h desta quarta-feira
Onde: transmissão ao vivo pelo ZOOM
Endereço: zoom.us/j/75226842939
Senha: OQbgvx

l Parceria
O Tour Virtual do Museu Histórico Celso 
Formighieri Sperança é uma realização 
da Secretaria Municipal de Cultura e 
Esportes de Cascavel, em parceria da 
Rede Regional de Cultura e Patrimônio da 
BP3, Conselho de Desenvolvimento dos 
Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu 
com o apoio do Ecomuseu de Itaipu.

l Para escolas
A coordenadora do CCGM, Silva Prado, 
lembra que, em virtude das restrições 
sanitárias vigentes, todas as visitas estão 
suspensas e a visita virtual aos museus de 
Cascavel, em parceria da Itaipu Binacio-
nal, poderá ser utilizada também para 
que as instituições de ensino municipais, 
estaduais e particulares possam realizar 
atividades on-line a fim de proporcionar 
aos alunos mais essa ferramenta de pes-
quisa da história de Cascavel e região.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você vai receber uma boa notícia. Então, abra o seu e-mail sem se 
preocupar! Não aceite as coisas tão facilmente. Você vai se sentir 
melhor se fizer um esforço com você mesmo. Vá mais devagar.

Touro 21/04 a 20/05
Uma grande quantidade de ajuda está vindo em sua direção e 
ela vai provar ser de grande utilidade. Você vai estar em grande 
forma e isso vai estimular você a fazer o que quer. Você vai ter 
menos energia para lidar com as coisas comuns. Vá devagar.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai decididamente banir as suas preocupações para 
tirar o máximo da vida, tanto quanto possível. Deixe que 
outras pessoas entrem na sua vida! Você involuntaria-
mente pressiona demais. Você precisa de repouso e 
exercício, comece uma atividade esportiva.

Câncer 21/06 a 21/07
Aproveite o tempo para resolver bem os problemas que surgem. 
É hora de ir adiante. Você está em boa forma mental e se sentirá 
energizado o suficiente para ser capaz de aplicar o equilíbrio de 
forma inteligente para suas ações, sem se desgastar.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você sabe como animar o ambiente sem se sentir intimidado 
por pessoas que estão em seu caminho. Seria altamente reco-
mendado melhorar o seu físico. Seu altruísmo levou você longe 
demais. Descanse um pouco e pense mais em si mesmo.

Aquário 21/01 a 19/02
Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações estão em 
sintonia com o seu ego básico e isso o torna dinâmico hoje. 
Você está inundado com uma sensação de bem-estar! Você 
terá maior influência sobre os outros, mas não abuse.

Peixes 20/02 a 20/03
Você terá que mostrar paciência e diminuir o ritmo para 
liberar a tensão. Evite discussões calorosas, isto gastará 
suas energias. Você vai ganhar, nunca duvide disso. Medi-
tar seria bom para recarregar as suas baterias.

Se você se prender aos seus valores, você terá o melhor 
dia de todos, não dê ouvidos a ninguém. Uma vida equi-
librada está ao seu alcance. Pense antes de reagir às 
coisas, isso funciona. Seu ponto de vista é a fonte.

Pôr as coisas em prática lhe trarão mais satisfação hoje. 
Você corre o risco de cansar as pessoas ao seu redor 
hoje! Tenha cuidado para não passar dos seus limites, 
nem do limite de qualquer outra pessoa.

Você deve manter distância dos acontecimentos recentes. 
As decisões que você fizer vão ser objetivas e produtivas 
no futuro. Você está definitivamente em boa forma, mas 
certifique-se de manter o ritmo e não se desgaste, não 
faça muito exercício de uma só vez.

Você será livre para agir como quiser hoje. Atividades financeiras 
são muito favoráveis. Sua mente está borbulhando e você vai 
encontrar todos os tipos de coisas para fazer. Seja sensato.

Não fique chateado. Os obstáculos que você vai encontrar 
hoje serão superados no próximo mês. Você vai precisar 
relaxar totalmente para acalmar a atividade cerebral que 
o está guiando, mas que também é cansativa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 21

RAT
EMBALAGEM
AACEROLA

UTILGEMER
LOTEARAC

REMNELSON
NFOOUME

CURITIBANO
CIGANOI

ALMASECA
EACABRAL
APANOÇT

CARROÇAPÕE
ITAPIER

CRIMINOSA

Parte
central de
uma usina
atômica

Massa
(símbolo)

Grupo
de dança
clássica

Bem-
humorado

Nele
vivem as
baleias

Proteção
da merca-

doria 

Que
pode ter
alguma

serventia

(?) Mau,
perso-
nagem
infantil

Significa 
"novo", em
"neologia"

Nascido
na capital
do Paraná

Recurso
do verso

Demente;
louca

Pedra
que pode

curar
aftas

Povo
nômade

que prevê 
o futuro

Termina-
ção da 2a

conju-
gação

Modifica;
muda

Perse-
guem

(animal)

Interjei-
ção que
exprime

nojo

Parte
espiritual
humana

"Voz" dos
pintos

A pessoa
que pra-

ticou
delito

Transporte usado 
no campo

Letra que recebe a
cedilha

Dividir
(terreno) 
Sílaba de
"harém"

(?) Freitas,
humorista
Espécie de
amuleto

Murmurar 

Escreve
(o recado) 

Fruto
cítrico

Artigo de
contrato

Qualquer
tecido
Achar
graça

"Descobriu"
o Brasil

Camarão,
em tupi

Medida
agrária

Tapiocas
(bras.)

Agência Nacional de
(?): Anatel

Coloca;
deposita

Consoantes
de "pino"

Hiato de
"real"

Espécie
de cais
Gaivota,
em tupi

3/ati — eca. 4/figa — poti. 5/gomas. 6/insana.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
16 
01 
02 
16

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS Apontado como líder de um grupo de traficantes de drogas foi preso ontem (9) durante a Operação Tríade, desen-
cadeada pelo Grupo Tigre da Polícia Civil do Paraná e da Polícia Civil de Itajaí (SC). A ação desenvolvida era um 
desdobramento de uma operação que resultou na apreensão de 2 toneladas de entorpecentes, em Barra Velha, Santa 
Catarina. Durante as investigações, foi apurado que dois envolvidos com o grupo criminoso residiam em Cascavel.  Ao 
todo, foram cumpridos 12 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão durante a Operação Tríade, desencadeada 
também em Santa Catarina e Mato Grosso. Em Cascavel, foram cumpridos três mandados de busca e dois de prisão, no 
Bairros Coqueiral e no Loteamento Parque dos Ipês, os detidos têm 37 e 27 anos. Foram apreendidos dois veículos. 

 Três mortes violentas foram 
registradas em três dias em Casca-
vel. A primeira delas foi na noite de 
domingo (7), no Parque São Paulo. 
Edson Carlos Braga foi morto a tiros 
em um imóvel na Rua General Osó-
rio. O suspeito do crime foi até a 
Delegacia de Homicídios ontem (9) e 
assumiu a autoria, dizendo que agiu 
por se sentir ameaçado pela vítima.

Uma pistola calibre 380 foi 
apreendida e será submetida a 
exame pericial para comprovar se 
foi usada no crime. A Delegacia 

foram ouvidas e outras diligên-
cias serão realizadas no inqué-
rito policial, que tem 30 dias de 
prazo para ser concluído. 

Cascavel tem três 
homicídios em três dias

 O CRIME foi registrado por câmeras de segurança 
Vigilante é morto 
O terceiro homicídio é de 
Pedro Benjamin de Oliveira 
Belo, 34 anos, morto a tiros 
na manhã de terça-feira (9) na 
Rua Tupinambás, no Bairro 
Santa Cruz. O irmão da vítima 
disse que encontrou o irmão 
com um ferimento de arma de 
fogo na cabeça, por volta das 
8h, do lado do próprio carro. 
O socorro foi acionado, mas o 
homem já estava sem vida. 
Pedro atuava como vigilante na 
Rodoviária de Cascavel e deixa 
esposa e um filho de oito meses. 
De acordo com a Delegacia de 
Homicídios não há ligação entre 
as três mortes, e que ainda não 
há identificação dos autores dos 
outros dois crimes.
Informações podem ser repassa-
das pelos telefones 190 e 197 
de forma anônima e gratuita. 

Execução
O segundo crime contra a vida foi a execução de Ricardo Mauss na noite de 

segunda (8) no Parque dos Ipês, zona oeste de Cascavel. Ele foi atingido por 37 
tiros, disparados de três armas diferentes. Imagens registraram a ação dos crimi-

nosos, que estavam em um Astra branco, o qual foi encontrado queimado. 
Ricardo tinha passagens por tráfico de drogas e era genro do empresário Sandro Rossi, 
que morreu no dia 18 de junho do ano passado após levar 24 tiros e passar mais de 50 

dias internado.  A Polícia Civil diz que a causa do crime está sendo investigada e que ainda 
não é possível afirmar que tenha ligação com a execução de Sandro Rossi.

POLÍCIA CIVIL

DIVULGAÇÃO

de Homicídios também aguarda o 
resultado de demais perícias para 
a conclusão do inquérito policial.

Diversas testemunhas já 



13HOJE NEWSCASCAVEL, 10 DE JUNHO DE 2020

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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Pensando em um cenário de 
retomada para o esporte pós-pan-
demia de covid-19 no Brasil, o 
Instituto de Pesquisas Inteligência 
Esportiva, que reúne pesquisado-
res da UFPR (Universidade Federal 
do Paraná), em parceria com a 
Secretaria Nacional de Esporte de 
Alto Rendimento (Snear), lançou 
relatório no último dia 4 em que 
propõe regras para modalidades 
individuais (com e sem contato 
direto) e coletivas. Na avaliação 
dos cientistas, passada a atual 
necessidade de isolamento social, 
que em geral só permite manuten-
ção do condicionamento físico, os 
atletas precisam ser submetidos a 
testes de covid-19 para poderem 
participar de duas fases transitó-
rias antes do retorno total - ou seja, 
das competições com público. Isso 
em todas as modalidades, do atle-
tismo ao futebol, passando por 
tênis, remo, lutas e natação.

Dessa forma, os pesquisadores 
propõem que as modalidades ado-
tem certas medidas de acordo com 
o cenário enfrentado pelo País. 
Esses cenários não dizem respeito 
a períodos de tempo, mas à manu-
tenção da queda constante da 
curva epidemiológica da covid-19, 

Inteligência Esportiva
o que significa que o esporte pode 
ter que retroceder nos cenários 
sempre que houver retrocessos 
no combate à doença.

As regras levantam fatores a serem 
considerados por clubes e academias, 
tais como infraestrutura que permita 

distanciamento físico, disponibilidade 
de materiais de limpeza e sanitizantes, 
e acesso a equipamentos de forma 
a evitar compartilhamento. Casos 
identificados devem ser prontamente 
isolados ou internados e campanhas 
educativas, constantes. 

Alerta vermelho
O relatório também pontua os riscos em que atletas sejam expostos a outro 

cenário que não o de isolamento social em contextos de crescimento da curva 
epidemiológica, caso do Brasil hoje. No panorama atual, a conclusão é de que 
permanece um “alerta vermelho” para o retorno das competições esportivas. 

O instituto ressalta que a prática esportiva de alto rendimento aumenta as 
possibilidades de contágio, ocasionando ameaças à saúde pública e de respon-

sabilização jurídica dos contratantes.

Disputas individuais
No primeiro cenário depois do isolamento social - que ocorre após o achatamento da 
curva de contágio no País -, é permitido treino completo para praticantes de moda-
lidades individuais sem contato direto, o que inclui atletismo, natação, canoagem, 

ciclismo, hipismo, surf, ginástica e vela. Devem ser mantidos cuidados com a higieni-
zação constante de equipamentos e locais de uso comum e a distância de pelo menos 
um metro entre os profissionais que dividem o mesmo espaço. Até o retorno total é 
recomendável que equipe técnica e colaboradores usem equipamentos de proteção 

individual - máscaras de proteção que cubram boca e nariz.
Nessa fase, as competições retornam nas provas e disputas individuais. A exceção são os 

atletas de luta, que podem apenas voltar a treinar com um único parceiro de treino 
(sparring), devidamente submetido a teste.

O cenário após o fim de necessidade de isolamento social é mais lento para as modali-
dades coletivas. O ideal é que se mantenha o treino técnico ou tático, para que o distan-
ciamento mínimo entre os jogadores seja respeitado. Existe, porém, a possibilidade de 

treinos específicos com grupos reduzidos de atletas.

Competições
O terceiro cenário antes 
do retorno é marcado pela 
volta dos treinamentos e 
das competições em todas 
as modalidades, só que sem 
público. A determinação 
se mantém em relação à 
primeira edição do relatório 
do Inteligência Esportiva, 
divulgado em maio. A fase 
deve durar enquanto estiver 
vigente o estado de pande-
mia para a covid-19 e o de 
calamidade pública.
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Marcelo Caranhato explica treinos
do FC Cascavel na segunda semana

Com a retomada dos treinos 
autorizada pelos órgãos compe-
tentes, o Futebol Clube Casca-
vel iniciou na segunda-feira (8) a 
segunda semana de atividades em 
seu Centro de Treinamentos. Joga-
dores, comissão técnica e funcio-
nários seguem isolados nas estru-
turas do clube enquanto realizam 
a intertemporada, aguardando uma 
data para o retorno do Campeonato 
Paranaense.

Depois de 72 dias de paralisa-
ção devido à pandemia, para que 
os treinos fossem retomados a 
Serpente Aurinegra realizou, no dia 
30 de maio, testes de covid-19 em 
atletas e demais envolvidos nas 
atividades do clube, e agora segue 
à risca todos protocolos determina-
dos pela Organização Mundial de 
Saúde, Ministério da Saúde, Secre-
taria de Saúde do Paraná, Prefei-
tura de Cascavel, Confederação 
Brasileira de Futebol e Federação 
Paranaense de Futebol.

“Depois dos exames de covid-
19, fizemos uma avaliação indi-
vidual de cada atleta. Sabemos 
que com a paralisação é normal 
a perda de massa muscular. Feito 
isso, na última semana realizamos 
trabalhos de readaptação desses 
jogadores, visando e reativando a 

parte muscular de cada um deles”, 
destacou o preparador físico do FC 
Cascavel, Dante Luís.

O técnico da Serpente Aurine-
gra, Marcelo Caranhato (foto), tam-
bém falou sobre a importância do 
retorno dos treinamentos. “Esta-
mos elaborando os treinos dia 
após dia, e nesse momento nossa 
prioridade é otimizar e qualificar 
nosso tempo de trabalho. Nossa 
expectativa é que o Estadual volte 
no início de julho, por isso tudo tem 
sido feito de forma planejada, para 
que possamos colocar esses atle-
tas com o mínimo de condição de 
jogo possível”.

Isolamento
Caranhato também 
comentou sobre o 
isolamento realizado pelo 
clube, e o quanto isso 
colabora nesse retorno 
da equipe aos treinos 
presenciais. “Você pode 
monitorar melhor os 
atletas na questão de 
alimentação, descanso, 
criamos um vínculo de 
relacionamento que facilita 
a gestão do elenco, e isso 
será fundamental quando a 
competição voltar”.

E-Games e curso EAD
O Governo do Estado fez uma live, ontem, para anunciar medi-

das da retomada do esporte paranaense. Dentre elas, está a cria-
ção dos Jogos Escolares E-Games. “Temos milhares de estudantes 
em casa, praticando EAD, mas que precisam de entretenimento”, 

disse o presidente da Esporte Paraná, Helio Wirbiski. As inscrições 
serão abertas em julho. Também foi anunciado na live um curso 

EAD gratuito de Gestão Esportiva, em parceria com a Universidade 
Estadual de Ponta Grossa. Essa atividade terá 30 vagas e as inscri-
ções serão abertas nesta quarta-feira (10). O início das aulas está 

previsto para 14 de agosto. O curso tem 13 meses de duração.



16 HOJE NEWS HOJE NEWS, 10 DE JUNHO DE 2020


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

