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A baixíssima adesão à Campanha de Vacinação Contra a Poliomelite coloca 
as autoridades de saúde de Cascavel em alerta. Mais de 70% das crianças 
de até cinco anos de idade ainda não foram imunizadas contra a doença no 

Município. A campanha termina dia 30 de outubro. l Pág. 7 

Sete de cada dez crianças não
tomaram vacina contra a pólio
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Zoo reaberto
Após mais de sete meses fechado, o Zoológico 

de Cascavel voltou a abrir as portas, com 
restrição de público e de horário e uma série 

de regras sanitárias para proteger tanto os 
visitantes quanto seus moradores. 

l Pág. 8
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Nublado Muitas nuvens

Dia do Engenheiro Agrícola
A atividade de produção rural é exercitada há muitos anos, 

sendo de extrema importância para a sobrevivência e o desenvol-
vimento da humanidade, já que é através dela que se obtém os 
alimentos e outros produtos essenciais, como o algodão produzido 
para a cadeia do vestuário.

No Brasil, essa atividade é uma das principais bases da eco-
nomia, representando, no ano de 2019, 21,9% do PIB brasileiro, 
segundo Cepea (2020).

Ao passar dos anos foram se aperfeiçoando as técnicas de 
cultivo com o objetivo de maior aumento da produção e implemen-
tando tecnologias. O desenvolvimento de técnicas e metodologias 
proporcionou muitas transformações na estrutura da agricultura.

Assim, verificou-se a necessidade de um profissional especiali-
zado para essa demanda, que unisse a agricultura e a engenharia.

O engenheiro agrícola tem formação voltada às ciências 
exatas com ênfase em matemática e física. A engenharia agrí-
cola foi criada para levar aos setores agrícola e agroindustrial 
um profissional com a capacidade de resolver problemas rela-
cionados à aplicação da engenharia e da tecnologia no campo 
na pós-colheita e no setor agroindustrial. 

No dia 27 de outubro é comemorado o Dia do Engenheiro 
Agrícola. Esse profissional tem a capacidade de levar ao campo 
conhecimentos específicos para realizar projetos de construções 
rurais, mecânica da agricultura como planejamento, construções 
e manutenções de máquinas, ambiência animal, eletrificação 
rural, sistemas de irrigação e drenagem, energia renovável (Ex.: 
biodigestores e painéis fotovoltaicos), saneamento ambiental, 
hidráulica e hidrologia, armazenamento e processamento de 
produtos agrícolas, geoprocessamento e sensoriamento remoto, 
e, mais recentemente, agricultura digital. Tornando, assim, peça 
fundamental para a estrutura do agronegócio, sendo um profis-
sional indispensável para o século XXI.

As atribuições profissionais no Brasil são discriminadas na 
Resolução 256, de 27 de maio 1978 do Confea.

Valmor Pietsch é presidente da Abeag-Nacional (Associação 
Brasileira dos Engenheiros Agrícolas) e Valdir da Cruz de Oliveira 
é presidente da Abeag-PR (Associação Brasileira dos Engenheiros 
Agrícolas) Seção Paraná

“Será um 
grande 

erro não 
investir no 
Brasil”.

Ministro da Economia, Paulo Guedes disse que investidores 
devem permanecer com ativos no Brasil e que considera 

natural o ambiente de uma taxa de câmbio mais alta 
enquanto as taxas de juros brasileiras passaram para um 

patamar mais baixo. “Estamos há um ano e meio sem 
corrupção no governo, e isso nunca aconteceu antes. É 

normal que a taxa de juros caia e a taxa de câmbio aumente, 
mas os investidores estrangeiros podem ficar tranquilos que 

teremos bons mecanismos de hedge”.

FABIO POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Palavras cruzadas
As tensões ficarão para trás e você terá um dia 
bem mais tranquilo. Vários astros vão benefi-
ciar a sua carreira e indicam que você pode ter 
boas oportunidades de se destacar na profissão. 
Namoro a distância ou com alguém de outra 
cidade recebe bons estímulos. 

A Lua está na Casa das Transformações e em 
harmonia com o Sol na Casa 6. Este aspecto 
também é bom para iniciar uma dieta, repensar 
seus hábitos, cuidar melhor da saúde e do visual. 
No amor, quem namora a distância deve intensi-
ficar os contatos.

Você pode somar forças com os colegas no 
trabalho para aumentar a sua produtividade 
e superar as metas em comum. Há sinal de 
mudanças também em sua casa ou na família. 
Um namoro recente tem boas chances de se 
firmar e ficar mais sério. 

A Lua estimula a cooperação e você deve se unir 
a pessoas de confiança para realizar seus proje-
tos ou conquistar seus objetivos.Vênus está toda 
serelepe na sua Casa da Comunicação e vai faci-
litar todo tipo de conversa.Urano pode trazer um 
romance promissor.

Vênus na Casa 2 indica uma boa fase para ganhar 
dinheiro e equilibrar o orçamento. Terá que tra-
balhar mais para aumentar seus ganhos, mas 
todo esforço vai valer a pena. No romanve, boa 
sintonia. Estimule o diálogo e cubra seu amor de 
carinho e atenção.

Você pode ganhar um bom dinheiro trabalhando 
em casa ou com serviços e produtos domésticos.  
A sorte também soprará a seu favor: não deixe 
de fazer uma fezinha. As paqueras recebem bons 
estímulos, mesmo que seja só para fazer contato 
a distância. 

Terá muita facilidade para conversar e negociar, 
o que garantirá bons acordos no trabalho e nos 
seus relacionamentos em geral. A Lua ingressa 
na sua Casa 4 e traz boas vibrações para o con-
vívio com a família. Na paquera, o Sol pode 
aumentar a sua popularidade. 

A Lua começa um rolê em sua Casa 2, anun-
ciando uma fase de boas vibrações para as suas 
finanças. É preciso fazer acontecer, trabalhar 
duro e ter persistência para ver os resultados. 
No campo sentimental, você saberá direitinho 
o que quer e será bem exigente nas escolhas. 

Trabalhe com garra e explore os seus talentos, 
mas sem fazer alarde. Preocupe-se em mostrar a 
sua competência apenas para os chefes. Aprenda 
tudo que puder e invista no seu progresso.Pode 
descobrir muitas afinidades com alguém e querer 
investir num romance.

O Sol incentiva você a pensar mais na sua evo-
lução pessoal e profissional. No emprego, a Lua 
aconselha a mexer seus pauzinhos para atingir 
seus objetivos, sem revelar seus planos aos 
outros. No amor, se vive um romance é secreto, 
dobre o cuidado para evitar fofocas.

Se você quer mudar os rumos da sua carreira 
ou sente que precisa repensar os seus obje-
tivos de vida, não tenha medo das mudanças 
e planeje com cuidado para chegar aonde 
deseja. Os astros indicam que uma amizade 
pode se transformar em amor. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 21 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Capricórnio. 
Podem ser contraditórios e viverem em dúvida entre o certo e o errado, entre o bem e 
o mal, entre o bom e o ruim. Seu número principal é o 28, formado de Lua, 2 e de 8, 
Saturno. A soma dá o 10, que resumido dá o 1, do Sol, que lhes confere liderança e 
poder, depois da meia idade, mas que pode provocar também, muita solidão.

Horóscopo nascido em 21 de outubro
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Lua e Mercúrio vão realçar o seu poder de comu-
nicação e você vai mostrar muita habilidade para 
conversar. No fim da tarde, seu coração pode se 
alegrar ao ter contato ou receber boas notícias 
relacionadas a amigos. Nas paqueras, boa popu-
laridade: converse mais. 
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que vem
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Mantra de
meditação

Código
postal

3/cat — min. 4/má-fé. 5/brios — estar. 7/límpido.

Solução

BANCO 4

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

MGE
PIANISTA

MANSATUR
RTBABAR

ABOBORAS
DRIIET

FAISCANTE
MOHARI

BISCOITO
LENOME

LIMPIDOBR
TATCOM
AFRICANA

PRESENTES

Letra da
roupa do

Robin 
(HQ)

Valentia;
coragem

(pl.)

O jerimum
nordestino

(pl.)

Brilhante;
cintilante

2, em 
algarismos
romanos

O de
polvilho se
dissolve
na boca

Desertas;
desabi-
tadas

Significa
"Letras",
em ABL

Intenção
de preju-

dicar

Risos
(na

internet)

Prepo-
sição de

companhia

Claro; nítido

Madame (?), bruxa 
de Disney (HQ)
Atração de 7 de

setembro
O que toca

piano
Pacata;
pacífica

Bromo
(símbolo)
Gato, em

inglês

Designa a
pessoa
Giselle

(?), atriz

(?) Peixoto,
jornalista 
Deixando

o local

Turismo
(abrev.)
Objeto

flutuante

São dados
ao aniver-
sariante

Nativa 
do conti-
nente de
Mandela

Deslizei
pelo chão
(o móvel)

Instrumentos de sopro
usados por

bandas
militares

Envelhe-
cido pelo

uso

Perma-
necer no

lugar
(?) marra: à força

Animal

Deliciar-se
com (fam.) 

O talento
que vem
de berço

Mantra de
meditação

Código
postal

3/cat — min. 4/má-fé. 5/brios — estar. 7/límpido.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO69

E G
D I S T A N C I A

F U M A Ç A R O C
P D R A S A S

O L E O D E C O C O
P O D E R O S O S

I E S P
I N T E M P E R I E

I A R A E O N
A L G U E M C
G E P O V O

M A G N E T I T A S
R C A A N T

M A F I A R U S S A

Instru-
mento do
painel de

aviões

Por casua-
lidade; e- 
ventual-

mente (pl.)

Aviso
comum no

"Diário
Oficial"

As águas
do Báltico,
pela pro-
fundidade

Qualquer
pedaço de
madeira

As chances
de alguém
ganhar na 
Mega-Sena

Declive de
montanha

"Um Certo
(?)", hit
de Lulu
Santos

Veículo de
lotações

(pl.)

Mineral das
primeiras
bússolas

(pl.)

Letra indi-
cativa do
remédio
genérico

Antigui-
dade

(abrev.)

Estado de "embria-
guez" que o nitro-

gênio pode causar a
mergulhadores

Rocha, em
francês

A + os

Dobrado

Situação interna imposta pelo
Governo dos EUA após o 11 de
Setembro e renovada anual-

mente desde então

Indivíduos muito influ-
entesRio (?),

fronteira natural 
entre EUA e Canadá

Mau
tempo

Mito hídri-
co (bras.)

A eter-
nidade

"Sobre", em
"epicarpo"

Sua arma
é o voto
Máquina

têxtil

A (?), tipo
de curso
Indício de
fogo (dito)

Produto
usado no
fabrico de 

cosméticos

Organização
criminosa
da pátria
de Putin

Neste
lugar

"Força",
em FEB

3/éon — roc. 5/rasas. 7/niágara. 10/máfia russa — magnetitas — óleo de coco.



03POLÍTICACASCAVEL, 21 DE OUTUBRO DE 2020

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 - Cascavel
SECRETARIAS 2020 2021 var 21/20
Câmara de Vereadores R$ 28.842.308 R$ 27.300.000 -5,35%
Comunicação Social R$ 3.837.000 R$ 4.840.000 26,14%
Finanças R$ 105.953.000 R$ 150.000.000 41,57%
Educação R$ 317.734.000 R$ 324.000.000 1,97%
Saúde R$ 345.580.000 R$ 344.000.000 -0,46%
Assistência Social R$ 57.133.991 R$ 55.980.000 -2,02%
Meio Ambiente R$ 68.339.000 R$ 73.135.000 7,02%
Agricultura R$ 25.235.000 R$ 19.100.000 -24,31%
Serviços e Obras Públicas R$ 101.407.000 R$ 49.625.000 -51,06%
Desenvolvimento Econômico R$ 9.503.000 R$ 15.050.000 58,37%
Planejamento R$ 56.496.801 R$ 59.800.000 5,85%
Casa Civil, Transparência R$ 7.802.000 R$ 6.830.000 -12,46%
Sec.Antidrogas e Proteção à Comunidade R$ 22.466.000 R$ 14.130.000 -37,10%
Cultura e Esporte R$ 30.959.500 R$ 28.150.000 -9,07%
FMEC R$ 2.329.000 R$ 2.100.000 -9,83%
IPC R$ 2.522.000 R$ 950.000 -62,33%
Transitar R$ 88.654.000 R$ 83.999.000 -5,25%
Acesc R$ 10.330.000 R$ 6.000.000 -41,92%
Fundetec R$ 3.051.400 R$ 2.540.000 -16,76%
IPMC R$ 162.000.000 R$ 185.000.000 14,20%
Cohavel R$ 13.100.000 R$ 4.570.000 -65,11%
Cettrans R$ 23.100.000 R$ 1.000 -100,00%
Governo Municipal-Gabinete R$ 19.625.000 R$ 15.900.000 -18,98%
TOTAL R$ 1.506.000.000 R$ 1.473.000.000 -2,19%

A Câmara de Vereadores de 
Cascavel adiou por uma sessão a 
votação do Projeto Lei 100/2020, 
que trata da LDO (Lei de Diretri-
zes Orçamentárias) para o ano 
de 2021 e faz alterações no PPA 
(Plano Plurianual), aprovado em 
2017 e que vale até 2021. 

Como houve queda na arrecada-
ção, já prevista em função da pan-
demia de covid-19, o orçamento terá 
uma queda de 2,19% para 2021 em 
relação a 2020, por isso a necessi-
dade das alterações. Para este ano, 
a previsão foi de R$ 1,506 bilhão, já 
para o ano que vem, a redução pro-
jetada é de R$ 33 milhões, ficando 
em R$ 1,473 bilhão.

Algumas secretarias aumentaram 
sua parte no bolo, como a Sedec 
(Desenvolvimento Econômico), que 
saltou de R$ 9,503 milhões em 
2020 para R$ 15,050 milhões para 
2021, aumento de 58,37%. 

Em contrapartida, a que mais 
encolheu foi a Sesop (Secretaria 
de Serviços e Obras Públicas). 
Neste ano, o valor previsto foi de R$ 
101,407 milhões, e, para o ano que 
vem, será de R$ 49,615 milhões, 
queda de mais de R$ 51 milhões, 
que representa 51,06%. Segundo a 

Obras tem a maior queda;
Sedec, o maior aumento

ORÇAMENTO 2021

Compare os valores destinados por secretaria/
autarquia para 2021 em relação a 2020.

Emendas incluem até coleiras 
refletivas para cães de rua

Com o adiamento da votação do projeto de orçamento para 2021, ficou adiada 
também a votação das 37 emendas apresentadas pelos vereadores à LDO. 

Das emendas, 19 foram modificativas, ou seja, emendas que não mexem no orçamento, 
apenas mudam o destino dos valores previstos para aplicação. Outras 18 são emendas 
que os vereadores redirecionam R$ 2,365 milhões das verbas do orçamento de 2021 

para atender pedidos diversos feitos por entidades, eleitores, comunidades etc.
Entre o destino das emendas dos vereadores está o fomento de eventos como a 

Festa do Trabalhador, em 1º de maio, a construção de UBS e Cmeis, a abertura de 
ruas, a construção de academias e de restaurante popular, a aquisição de utensílios 
e algumas até curiosas, como a destinação de R$ 20 mil para implantação do pro-

jeto de “coleiras refletivas para cães de rua”.

O que é a LDO
A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias) é elaborada anualmente e tem 
como objetivo apontar as priorida-

des do governo para o próximo ano. 
A LDO serve como um ajuste anual 

das metas colocadas pelo PPA (Plano 
Plurianual), que é um planejamento 

geral vigente para quatro anos, 
envolvendo sempre o último ano 

de uma gestão municipal e os três 
primeiros da seguinte. Assim, o 

atual PPA de Cascavel se refere ao 
período entre 2018 e 2021.

Após aprovada a LDO, os vereadores 
têm até 30 de dezembro para apro-
var a LOA (Lei Orçamentária Anual), 
que deve ser sancionada pelo chefe 
do Executivo para que possa entrar 
em vigor no primeiro dia de 2021.

Secretaria de Planejamento, a redu-
ção aconteceu porque, em 2020, só 
para o Programa Avançar Cidades foi 
previsto cerca de R$ 39 milhões, 
além da conclusão de obras do BID 
(Banco Interamericano de Desen-
volvimento) e do aeroporto. 
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 A Acic (Associação Comercial 
e Industrial de Cascavel) divulgou 
ontem um documento no qual pede 
a colaboração de todos, principal-
mente dos candidatos, no processo 
de construção de um novo modelo 
de campanha eleitoral. 

Com o “É hora de construir uma 
nova política, justa, ética e respei-
tosa”, o texto pede “aos candida-
tos, principalmente àqueles que 
concorrem ao principal cargo ele-
tivo do Executivo, que abaixem as 
armas e evitem confrontos. É hora 
de deixar os resquícios da velha 

política no passado e iniciar algo 
novo, vibrante, justo e verdadeiro. 
Defendemos uma campanha sem 
ataques pessoais, sem ofensas, 
sem calúnias, sem mentiras e sem 
o uso de recursos como as fake 
news. O bom combate é vencido em 
um campo no qual estejam presen-
tes a verdade, o respeito e a sere-
nidade. Vamos juntos construir um 
município de mais oportunidades, 
bem-estar e felicidade a todos”.

Também considera que este 
é um período de intensa renova-
ção, de “vencer vícios, medos e 

de valorizar os sentimentos de 
compar tilhamento e grandeza”. 
E segue: “A associação comercial, 
seguindo a linha de mudanças que 
inunda o Brasil, defende uma campa-
nha eleitoral diferente, marcada pelo 
debate honesto, sadio e respeitoso. 
Do uso de tribunas e espaços públi-
cos para a apresentação e o amadu-
recimento de ideias, para a troca de 
informações capazes de melhorar uma 
boa proposta e para a junção de forças 
entorno de projetos edificantes e que 
impactarão positivamente o cotidiano 
de todos os cascavelenses”.

 Em um ano eleitoral atípico, em 
que grandes emissoras de televi-
são cancelaram a realização dos 
tradicionais debates (na região, 
apenas a TV Tarobá fará), a AMC 
(Associação Médica de Cascavel) 
acaba de informar que fará três 
debates, inclusive um com os can-
didatos a vice-prefeito da cidade.

Os embates ocorrem nesta 
quarta, dia 21, já com os candi-
datos a vice, a partir das 21h, na 
sede da entidade, no Recanto Tro-
pical. Os outros dois, que coloca-
rão os postulantes à chefia do Exe-
cutivo, serão dias 29 de outubro 
e 10 de novembro, também com 
início às 21h. Os eventos serão 
fechados ao público, mas serão 
transmitidos pelas redes sociais e 
terão cobertura da imprensa.

REGRAS E FORMATO
A AMC convidou os oito candi-

datos a prefeito e os oito a vice. 
O mediador será o médico Jorge 

Associação Médica fará 3 debates 
com candidatos a vice e a prefeito

Luiz dos Santos, que presidiu a 
entidade até a última sexta-feira.

Os debates dos dias 21 e 29 de 
outubro terão cinco blocos, dividin-
do-se em espaços para os candida-
tos falarem sobre tema escolhido 
pelos internautas, fazerem per-
guntas para outro candidato (com 
direito a réplica e tréplica) e con-
siderações finais.

Já o debate do 
dia 10 de novem-
bro terá um bloco 
a mais. Nesse 
dia, cinco blocos 
serão apenas de 
perguntas entre 
os candidatos, 
mas todas devem 
ter temas pré-
-estabelecidos. 
Cada resposta 
se rá  segu ida 
de réplica e tré-
plica. O evento 
se encerra com 

Onde assistir:
www.facebook.com/amccascavel/
Perguntas aos candidatos: WhatsApp (45) 99921-0298 

as considerações finais de cada 
candidato. Todas as ordens serão 
definidas em sorteio.

DIREITO DE RESPOSTA
Uma das emoções dos debates, 

o direito de resposta será mediado 
por uma comissão da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil). 

Acic pede que candidatos “abaixem as armas e evitem confrontos”
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A equipe de sinalização de trânsito 
da Transitar concluiu ontem (20) os 
trabalhos na Rua Carlos Gomes X Rua 
Manoel Antônio de Oliveira, onde a 
Secretaria de Obras abriu o canteiro 
central.  Dessa forma, para quem trafega 
no sentido Centro-bairro, agora pode 
fazer retorno à esquerda na Carlos 
Gomes, sentido Sul-Norte. Temporaria-
mente, não será possível cruzar a via ou 
retornar no sentindo bairro-Centro. Para 
quem está na Rua Manoel Antônio 
de Oliveira, o acesso à Carlos Gomes 
deve ser feito com conversão à direita. 

 Apenas 65% dos ônibus que 
fazem o transpor te coletivo de 
Cascavel estão circulando desde 
o começo de outubro e a situa-
ção pode permanecer assim por 
pelo menos mais 30 dias, isso 
porque a audiência de conciliação 
realizada no último dia 9 terminou 
sem acordo e as partes têm prazo 
para entregar a documentação soli-
citada. O Sinttracovel (Sindicato 
dos Trabalhadores em Transportes 
Coletivo Urbano de Cascavel), por 
exemplo, tem até dia 23 (sexta) 
para apresentar os documentos e, 
a partir daí, as empresas têm mais 
15 dias para se manifestar.

O sindicato reivindica que o 
retroativo do reajuste do salário 

Greve do transporte coletivo 
pode durar mais um mês

e a retomada do pagamento do 
vale-alimentação sejam conver-
tidos em vale-refeição desde a 
data-base, novembro de 2019, de 
forma parcelada, mas com parce-
las que comecem imediatamente. 
As empresas não aceitaram.

O desembargador Célio Horst 
Waldraff, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 9ª Região, foi quem 
deu prazo para que o Sinttracovel 
comprove suas exigências.

Depois disso, as duas empre-
sas, Pioneira e Viação Capital do 
Oeste, irão se manifestar. 

O Ministério Público do Trabalho 
vai, então, analisar a documenta-
ção e dar um parecer. “Enquanto 
isso, permanece a porcentagem de 

Paralisação
A greve foi deflagrada no dia 5 de 

outubro e chegou a paralisar 100% 
dos ônibus, que foram encostados nos 
terminais. Uma liminar da Justiça do 
Trabalho determinou o retorno ime-
diato de ao menos 65% da frota sob 
risco de multa diária de R$ 70 mil. A 

decisão toma como base a legislação, 
que determina ao menos 30% dos veí-
culos circulando, já que é considerado 

um serviço essencial à população. 

Sinalização
A Transitar informou que agendou para 
a manhã desta quarta-feira audiência 
com a presidente Simoni Soares para 
debater, em conjunto com a Secreta-
ria de Obras e representantes do IPC 

(Instituto de Planejamento de Cascavel), 
melhorias de condições viárias para a 

Rua Universitária, perto do cruzamento 
com a Rua Cruzeiro, no Jardim Univer-
sitário, onde um grave acidente matou 
dois motociclistas e deixou uma pessoa 
gravemente ferida no último domingo.

65% dos ônibus em circulação. A 
greve continua até que as empresas 
façam uma proposta que seja justa 
e viável, caso contrário, aguardamos 
a decisão da Justiça”, afirma Nelson 
Borba, presidente do Sindicato. 

Novo acesso
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O padre Latifa Fonseca é de 
Moçambique e vive em missão em 
várias partes do mundo. O objetivo 
maior de suas viagens é levar para 
as pessoas experiências que con-
tribuam com o desenvolvimento 
humana, que enriqueçam a comu-
nicação e a evangelização. 

Latifa integra o Passionistas 
(Congregação da Paixão de Jesus 
Cristo), que tem como compro-
misso promover a religião com a 
palavra e com o conhecimento.  

O padre já esteve em Cascavel 
em 2012 e 2013 para estudar. 
Agora pós-graduado e com experiên-
cia em docência, resolveu voltar para 
a cidade por um motivo importante 
e bem atual: Latifa está lançando 
um livro de crônicas que fala sobre 
o período pós-pandemia na África. 

“O meu objetivo é contribuir com 
o meio acadêmico e com as pes-
soas, não só com meu povo, mas 
com os amigos brasileiros. Fomos 
surpreendidos pelo coronavírus. 

 A adesão à Campanha de Vaci-
nação Contra a Poliomelite está 
muito baixa em Cascavel, bem 
aquém da meta de cobertura vaci-
nal de 95% do Ministério da Saúde. 

Conforme os dados do PMI (Pro-
grama Municipal de Imunização), até 
agora mais de 70% das crianças com 
mais de 12 meses até cinco anos de 
idade ainda não foram imunizadas 
contra a doença no Município.

Apesar de todas as unidades 
de saúde estarem atendendo de 
segunda a sexta, das 8h às 17h, 
das 16.687 crianças que fazem 
parte do público-alvo da campa-
nha, apenas 4.913 receberam a 
dose da vacina que protege contra 

Mais de 70% das crianças não 
foram vacinadas contra a pólio

a paralisia infantil. 
Além disso, há uma unidade 

móvel de atendimento estacionada 
no Centro de Cascavel justamente 
para reforçar a campanha, mesmo 
assim, os números de imunizados 
seguem críticos. 

De todos os municípios da 10ª 
Regional de Saúde, Cascavel é o que 
tem o índice mais baixo de vacinados.

A campanha já está na reta 
final, uma vez que segue até 30 
de outubro. 

A Secretaria de Saúde alerta aos 
pais para que levem seus filhos para 
se imunizarem. A vacina é o melhor 
meio de proteção contra a poliome-
lite e é essencial para os pequenos. 
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Padre moçambicano lança livro sobre a pandemia

Lançamento 
em Cascavel 

O lançamento do livro do Padre Latifa 
será nesta quinta-feira (22), na Rua Ale-
xandre de Gusmão de Gusmão, 1.292, 
Jardim Maria Luíza, em Cascavel, a par-
tir das 16h. Informações serão repassa-

das pelo telefone (45) 3037-3100.

MULTIVACINAÇÃO
Está sendo realizada, também 

até o dia 30 de outubro, a Campa-
nha de Multivacinação. A ação tem 
a finalidade de atualizar a situação 
vacinal de crianças e adolescentes 
menores de 15 anos de idade. 

Como padre, eu tinha que reali-
zar as celebrações, falar sobre a 
palavra de Deus, mas as pessoas 
precisavam de outras coisas além 
disso, como ter acesso a orienta-
ção e informação. Assim, surgiram 
os textos diários com relação a 
vários temas”, conta Latifa. 

Uma pessoa foi fundamental para 
que a obra fosse concretizada, o bra-
sileiro Dom Luiz Fernando Lisboa, 
bispo da Diocese de Pemba, cidade 
localizada ao norte de Moçambique, 
na África. “Escrevia de manhã e à 
tarde enviava para o Luiz Fernando. 
O papel dele sempre foi muito impor-
tante, inclusive notificando o governo 
sobre as dificuldades e buscando 
soluções para a nossa comunidade. 
Ele é um grande formador que abra-
çou o povo moçambicano”.

O papel do bispo foi tão impor-
tante para Latifa durante o processo 
de escrita e coletânea dos textos, que 
o nome do brasileiro integrou parte 
do livro, com o título “A Coragem e 

confiança em Deus - Luiz Fernando, o 
amor e a vida e a missão”.

O livro relata acontecimentos regis-
trados durante e depois da covid-19. 
“Os textos descrevem o conflito de 
relação que nós, padres, temos com 
questões políticas, econômicas e 
sociais do nosso país. É uma relação 
dolorida de fome, desespero e da 
forma como somos tratados. Nós, 
padres, que já temos o compromisso 
de evangelizar, cuidar das pessoas, 
assumimos durante esse período 
responsabilidades que não deveriam 
ser atribuídas a nós, mas que faze-
mos porque, senão, as pessoas ficam 
desamparadas”, explica o padre.  
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 Foram mais de 200 dias com 
as portas fechadas por conta da 
pandemia de coronavírus. Apesar 
do sossego para os animais, tris-
teza para quem gosta do contato 
com a natureza e de se encantar 
com as “fofuras” que estão por ali. 

O Zoológico de Cascavel volta 
a receber o público, com horário 
restrito: das 13h às 17h30. O local 
seguirá todas as recomendações 
das autoridades de saúde e da 
Azab (Associação de Zoológicos 
e Aquários do Brasil) para garan-
tir a segurança dos visitantes, da 
equipe e dos animais. 

O uso de máscara é obrigatório, 
todos terão a temperatura aferida, 
a trilha terá demarcação no chão 
próximo aos recintos dos animais 
para assegurar o distanciamento 
social e será disponibilizado o 
álcool em gel logo na entrada. É 
recomendado que cada visitante 
leve sua garrafa de água. 

No interior do parque, não será 
permitido o consumo de alimentos, 
portanto, não terá comércio desses 
produtos por enquanto. Será permi-
tida a entrada de 200 pessoas e o 
limite máximo de permanência no 

Para alegria geral, Zoo
volta a receber visitantes

de visitas escolares. O parquinho 
infantil também segue fechado, 
bem como o estacionamento.

CASOS DE COVID
Segundo a Secretaria Municipal 

de Saúde, até ontem, Cascavel 
tinha 9.236 casos confirmados 
do novo coronavírus e 154 mortes 
pela covid-19. A cidade conta com 
193 casos ativos da doença.  

parque será de 90 minutos, tempo 
suficiente para percorrer toda a tri-
lha dos animais. 

“Faremos uma avaliação de como 
essas pessoas estão espalhadas. 
Se não houver aglomeração, vamos 
liberando. Terá monitores, guardas 
e será um teste. Vamos moldando 
conforme vamos recebendo os visi-
tantes”, explicou o gerente do zooló-
gico, Rodrigo Neca.

Antes da pandemia, o espaço che-
gava a receber cerca de 25 mil visi-
tantes por mês. Ao todo, são mais de 
350 animais nos recintos, de 72 espé-
cies, entre répteis, aves e mamíferos.

O Museu de História Natural con-
tinua fechado e sem agendamento 
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ESTRADA recebeu 
marcações para 
evitar aglomerações
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 Sem didatismo e com muito humor
O autor e diretor Leonardo Cortez explica que o espetáculo não tem 

a pretensão de ser didático, mas apresenta, com muito humor, situa-
ções e ciladas que qualquer um pode se meter por conta da inexperiên-
cia nos negócios e na vida pessoal. “O espetáculo é anterior à pande-
mia e, devido ao cenário econômico, já dialogava muito com o público. 
Agora que a situação piorou, acredito que falar de empreendedorismo e 

educação financeira pode ser um alerta para algumas armadilhas.”
A encenação busca as raízes do teatro popular, do circo-teatro 

e da comédia de costumes. “Artisticamente, pesquisei sobre a 
linguagem teatral do espetáculo de rua, me debruçando sobre a 
obra de Dario Fo e os trabalhos da Cia. La Mínima”, acrescenta o 
autor e diretor. Leonardo conta ainda que com a interrupção das 

apresentações presenciais devido a pandemia, o espetáculo migrou 
para o online sem perder as características originais. “Fizemos 

vários testes e ensaios para que a qualidade técnica fosse a melhor 
possível. Serão três câmeras com cortes e edição ao vivo, além de 

uma iluminação especial no palco”, enfatiza.

 Depois de 52 apresentações 
em 11 cidades de dez estados bra-
sileiros com um público de mais de 
9 mil pessoas em 2019, o espe-
táculo Quem Prospera Sempre 
Alcança chega - no formato on-line 
- a Cascavel, com apresentações 
gratuitas dias 25, 26 e 28 de outu-
bro. Domingo às 18h e segunda e 
quarta-feira às 20h30. 

A peça, que aborda a determi-
nação dos brasileiros em encontrar 
novas opções de trabalho por conta 
própria, ganha novos tons em tem-
pos de pandemia com grande parte 
da população lançando mão da cria-
tividade para seguir trabalhando.

Em Quem Prospera Sempre 
Alcança, Leonardo Cortez assina 
a dramaturgia e a direção e os 
atores André Santos e Djair Gui-
lherme se revezam em 11 diferen-
tes personagens. 

A temporada 2020 do espe-
táculo será apresentada em 15 
cidades de nove estados brasi-
leiros, somando 42 sessões, 
sendo que, a cada apresentação, 
o elenco realiza um bate-papo vir-
tual com a plateia. 

Nos dias 26 e 28 de outubro, 
a conversa ganha convidados 

Cascavel recebe apresentações
virtuais de montagem teatral

especiais para falar de empreende-
dorismo. Na segunda, o bate-papo 
terá a presença de Danieli Gelain 
Basso, personal stylist e empreen-
dedora na Moda Clout nas cidades 
de Cascavel e Toledo, e, na quar-
ta-,feira contará com Marcelo 
Menegatti, doutor em Administra-
ção, mestre em Desenvolvimento 
Rural Sustentável e professor 
colaborador do colegiado de Admi-
nistração pela Unioeste.

l O que: Quem Prospera Sempre Alcança
l Onde: Cascavel
l Quando: Dias 25, 26 e 28 de outubro, domingo 
    às 18h e segunda e quarta-feira às 20h30
l Quanto: Livre. Gratuito. Duração - 45 minutos
l Onde ver: Facebook e Instagram - @quemprospera

Bate-papos:
l Dia 26 de outubro - Danieli Gelain Basso
l Dia 28 de outubro - Marcelo Menegatti 

 Quem Prospera Sempre Alcança começa com a entrada de dois 
técnicos de uma companhia teatral encarregados de montar o palco 

para a apresentação que será feita no local. Eles fazem as vezes 
de operários e mestres de cerimônia e evocam situações sobre 

empreendedorismo a partir de quatro histórias. 
A primeira história é a da própria companhia teatral. Na segunda, 

duas fãs de uma dupla sertaneja decidem, no meio da fila para 
entrar no show, como vão gastar o dinheiro que juntaram com 
muito sacrifício. Já na terceira, dois desempregados decidem 

empreender como vendedores ambulantes e entram em uma atra-
palhada sociedade e, na última, um falido dono de boteco recebe a 

visita de uma inusitada fada-madrinha. 

O espetáculo
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Há tempos as fases da Lua são 
utilizadas para potencializar rotinas 
de beleza, cuidados com o corpo, 
bem como na preparação de sim-
patias especiais para cada período 
lunar. Essas práticas tornaram-se 
famosas por causa do misticismo 
sobre as energias da Lua, que se 
alteram de acordo com a fase em 
que ela se encontra. Por exemplo, 
a fase da Lua Crescente é conhe-
cida por ajudar no crescimento 
dos cabelos e por favorecer as 
mudanças da vida.

Além dos benefícios para o 
corpo humano, a Lua também 
tem participação no crescimento 
saudável das plantas. Acredita-se 
que durante a Lua Cheia, a lumi-
nosidade do satélite, assim como 
a temperatura do ambiente, são 
capazes de ajudar na germinação 
das sementes; já em outras fases, 
a energia lunar auxilia na circulação 
dos nutrientes presentes nas plan-
tas e no solo e, também, favorece 
o desenvolvimento de determina-
das espécies da natureza. Dessa 
forma, é possível usar as fases 
da Lua para cuidar do seu próprio 
jardim e, assim, mantê-lo sempre 
belo e saudável.

Para não ter erro na hora de 
cuidar das plantas, fique atento 
em dois movimentos da Lua: o 
movimento crescente, que ocorre 
entre a Lua Nova e a Lua Cheia; e 
o movimento minguante, que é o 
período entre a Lua Cheia até a pró-
xima Lua Nova. Percebe-se que um 
movimento é o contrário do outro, 
formando assim um ciclo.

No movimento crescente, a 
planta distribui com mais facili-
dade os nutrientes por toda a sua 
estrutura. Esse efeito influencia na 

estética das folhas e das flores, 
tornando-as mais vivas e vibrantes. 
O período do movimento crescente 
é perfeito para o plantio de árvo-
res frutíferas e para a poda das 
plantas, pois elas vão crescer com 
rapidez e mais vigor.

Por outro lado, no movimento 
minguante, os nutrientes são guia-
dos para as raízes. Dessa forma, 
dedique esse período para a adu-
bação do solo e a retirada de qual-
quer planta que você não quer que 
cresça no seu jardim. Como o solo 
está mais rico em nutrientes, o 
plantio de alimentos como cenoura 
e mandioca é eficaz.  

Ademais, há dois momentos 
especiais que as energias ficam 
mais intensas. Quando a Lua 
Nova estiver no seu máximo, a 
época torna-se boa para colher 
oleaginosas e de preparar a terra 

para um próximo plantio. Já a Lua 
Cheia representa o momento de 
colher as frutas. 

Para finalizar, você já deve ter 
ouvido falar dos períodos que a 
Lua está em uma constelação, por 
exemplo, em Áries. Esses momen-
tos também podem influenciar as 
partes de uma planta. As sementes 
e os frutos são auxiliados pelo ele-
mento fogo (Áries, Leão e Sagitário). 
No caso da raíz, ela recebe estímulo 
quando a Lua está em uma conste-
lação do elemento terra (Touro, Vir-
gem e Capricórnio). Tanto o caule 
quantos as folhas são beneficiadas 
na época do elemento água (Cân-
cer, Escorpião e Peixes). Por fim, 
constelações de ar (Gêmeos, Libra 
e Aquário) ajudam no crescimento 
e no vigor das flores.

Fonte: João Bidu   

Como a Lua influencia o 
crescimento das plantas
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Gêmeos 21/05 a 20/06

Câncer 21/06 a 21/07

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 não deve ser perturbado pela agitação em torno de 
você. Mantenha-se focado em seus objetivos. A sua forma 
global está em alta novamente e vai ser mais fácil abandonar 
um velho hábito.

Aquário 21/01 a 19/02
Você será o centro das atenções e não terá dificuldade em 
convencer os outros a trabalhar com você. Evite discussões 
acaloradas, que gastam sua energia. Você vai ganhar, não 
tenha medo.

Peixes 20/02 a 20/03
Você será tentado a assumir riscos. No entanto, aí é onde 
você vai ter sorte. Cuide do seu sistema urinário e beba mais 
líquidos. Você deve rever suas prioridades em relação ao 
seu estilo de vida.

Você vai descobrir os lados inesperados das pessoas próxi-
mas a você. É um dia para surpresas. Você está pensando 
em muitas coisas ao mesmo tempo e a sua mente está cheia 
de novas ideias. Planeje suas atividades em longo prazo, mas 
sem entrar em pânico.

O bom humor faz com que você seja simpático com as pes-
soas ao seu redor. Você sabe como propagar essa simpatia. 
Você vai estar em sua melhor forma. Não tente resolver todos 
os desafios de uma só vez. Pense sobre sua dieta.

Agora é um bom momento para fazer uma curta viagem 
a algum lugar, você precisa de uma pausa de sua rotina 
e isso seria regenerador. Você está de excelente humor e 
no lugar perfeito para fazer algumas mudanças positivas 
no seu estilo de vida.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo a um 
amigo que precisa do seu apoio. Você sente a necessidade 
de desacelerar um pouco para ouvir os seus instintos mais 
profundos e ter um descanso sem se sentir culpado - você 
não tem razão para isso.

Seu ar relaxado lhe permitirá superar preocupações e evitar 
obstáculos. Aproveite e abandone hábitos que se baseiam 
em falsas premissas. Existem lacunas óbvias no seu estilo 
de vida saudável.

Você não será capaz de evitar dizer exatamente o que pensa 
em voz alta, mesmo que isso provoque faíscas. Você está 
em boa forma, mas seus olhos são maiores do que o seu 
estômago - não coma demais.

Sua alegria de viver lhe permitirá obter alguma distância de 
suas preocupações, mas uma questão importante, eventual-
mente, surgirá. Você vai precisar relaxar mentalmente depois 
de hoje, mas não há necessidade de ser exigente.

Você está no centro do palco e não terá problemas para 
persuadir os outros a trabalharem com você. Evite dis-
cussões tempestuosas, que sugam sua energia. Você vai 
ganhar, não duvide.

Sua franqueza é cada vez mais óbvia e tem maior 
impacto. Você está mais próximo de pessoas mais 
maduras. Você está mostrando sinais de deficiência 
de cálcio nos ossos e dentes, tome providências antes 
que isso se torne um problema.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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ALR
ATLETISMO

RUISEXUAL
TACNEFI

FOSSOIDEM
URARAROÃ

DIARIAM
EDESVIAR

UNGIRENTE
MODACRUT

VDALMATA
TELATECO
ELOLLHV

AJOELHADO
SAGITARIO

Esporte
como a
corrida

Aguinaldo
Silva
(TV)

Gaivota,
em tupi

Intenção
maldosa

Carro de
madeira
infantil

(?)
Barbosa,
jurista e
político 

"Assédio
(?)", filme
com Demi

Moore

Wi-(?), a
internet
sem fio

Homem
que vive
na roça

Do-(?),
técnica de 
automas-

sagem

A linha
feita com

régua

Mudar a
direção

de 

Pessoa;
criatura

Código
traba-
lhista
(sigla)

Encontrar;
descobrir

Meio de 
locomo-
ção das

aves

Otto
Glória,
técnico

Dígrafo de
"alheio"

(?)
Ferrero,
cantor

Nono
signo do
Zodíaco
(Astrol.)

Recipiente para mate-
rial plástico reciclável

Pingar
(água) 

Dez, em
inglês

Da mesma
maneira
Gemidos
de dor

Pouco
comum

Protelada;
prorrogada

Pedaço;
migalha
Regra;
norma

Argola de
correntes
Posto de
joelhos

A arte do
estilista
Quadro

de pintura

Raça de
cães
Casa

comercial

Cavidade
em torno 

de castelos

Sufixo
de "gosto-

sura"

Sagrar

Preço
cobrado 
em hotel

Afasta-se 

Inflamação
da pele
oleosa

3/ati — ten. 5/fosso — ungir. 6/rolimã.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
38 
01 
05 
31

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

  A 15ª Brigada de Infantaria Meca-
nizada - Brigada Guarani realizou ontem 
formatura de apronto operacional nas 
dependências do 33º Batalhão de Infan-
taria Mecanizado, em Cascavel. A cerimô-
nia tem a finalidade de verificar o nível 
de preparação de sua Força de Prontidão, 
tropa de emprego estratégico do Exército 
subordinada à 5ª Divisão de Exército.

Participaram do evento 1.042 milita-
res. A atividade foi conduzida pelo 33º BI 

Mec, organização militar base na compo-
sição do efetivo da Força de Prontidão, e 
contou com a participação de todas as 
organizações militares subordinadas à 15ª 
Brigada de Infantaria Mecanizada. 

O comandante da 5ª Divisão de Exér-
cito, general de Divisão Carlos José Russo 
Assumpção Penteado, acompanhado do 
comandante da 15ª Bda Inf Mec, general 
de Brigada Cláudio Henrique da Silva Plá-
cido, realizou a inspeção da tropa, ouviu 

a explanação dos comandantes de fração 
e verificou a capacitação operacional da 
Força de Prontidão.

“As Forças de Prontidão são voltadas 
para a defesa da pátria e sua preparação 
completa assegura o nível de eficiência 
operacional desejado, o que permite o 
desenvolvimento do poder de combate 
para o cumprimento das missões que lhes 
forem atribuídas em qualquer hipótese”, 
informou o Exército.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) 
apreendeu ontem, em Cascavel, 
mais de uma tonelada de maconha, 
36 quilos de skunk (conhecida como 
supermaconha), 1.041 munições e 
um carregador, além de duas lunetas 
de precisão para armas de fogo.

O carregamento era transportado 
em dois veículos que viajavam juntos 
de Foz do Iguaçu para Joinville (SC).

No início da manhã, uma equipe 
da PRF realizava patrulhamento pela 
BR-277 quando, na altura do Trevo 
Cataratas, visualizou os dois veículos. 
Uma equipe abordou um SUV Ford/
Ecosport e a outra conseguiu abordar 
uma VW/Amarok mais à frente.

No SUV, os agentes apreende-
ram vários tabletes de maconha que 
estavam no porta-malas, no banco 
traseiro e no banco dianteiro do 

passageiro, totalizando 448 quilos 
da droga. Após inspeção no veículo, 
os policiais verificaram se tratar de 
um clone, sendo que o original havia 
sido roubado em Santa Catarina.

Na caminhonete, foram apreen-
didos 1.041 munições de fuzil 
calibre .762, duas lunetas de pre-
cisão, um carregador de fuzil .762, 
além de cerca de 603 quilos de 
maconha e os 36 quilos de skunk.

Aos policiais, os dois motoristas 
disseram que pegaram os veículos 
carregados em Foz do Iguaçu e que 
iriam para Joinville. Contaram que via-
javam juntos e que se comunicavam 
por radiocomunicadores instalados 
nos veículos. Os dois homens, de 24 
e 25 anos, foram presos em flagrante 
e a ocorrência foi encaminhada para a 
Polícia Federal de Cascavel.  

O CARREGAMENTO seria levado em dois 
veículos até Joinville

PRF apreende mais de uma ton
de droga e mil munições de fuzil 

PRF

Exército realiza formatura para preparação da tropa 

A ATIVIDADE tem como objetivo testar a preparação da tropa
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 Seis jogos movimentam, 
hoje, a última rodada da fase 
de grupos da Taça Libertadores 
de América, definindo os clas-
sificados de mais três grupos 
para a próxima fase. Flamengo 
e Palmeiras entram em campo 
já classificados.

O Palmeiras recebe o Tigre, às 
21h30, no Allianz Parque, com a 
expectativa pela confirmação do 
nome do novo treinador. Ontem, o 
noticiário dava como certa a che-
gada de Miguel Angel, que hoje 

 Para manter os 100% de apro-
veitamento na Liga Futsal Paraná, 
o Cascavel recebe o Foz Catara-
tas, hoje, no Ginásio da Neva. O 
confronto começa às 19h30.

O time comandado pelo téc-
nico Cassiano Klein venceu 
todas as partidas que disputou 
até agora na competição. Garan-
tiu 15 pontos em cinco jogos e 
lidera o Grupo B.

Além disso, possui o melhor 
saldo de gols entre todos os 
times que disputam a compe-
tição: marcou 27 gols e sofreu 

Futsal: Cascavel recebe o Foz 
Cataratas no Ginásio da Neva

apenas quatro.
O Foz é o vice-líder do Grupo A, 

com sete pontos em quatro par-
tidas disputadas, resultado de 
duas vitórias, um empate e uma 
derrota na competição. A equipe 
da fronteira balançou as redes 11 
vezes, mas sofreu 13 gols.   

Medianeira X São Miguel 
O outro jogo marcado para esta quarta-feira, pela LFP, será entre 
Medianeira (quarto colocado do Grupo B, com um ponto) e São 
Miguel, o lanterna do Grupo A, que também possui um ponto. 

A partida será no Ginásio Antônio Lacerda Braga, a partir das 20h.

Copa do Brasil 
de Futsal 

Nesta quarta-feira (21), 
será realizado o jogo de 
volta da Copa do Brasil 
entre Real Madruga (SP) e 
Pato (PR). O confronto será 
às 19h no Ginásio Henny 
Ferraz, em Araçatuba. 

No jogo de ida, no Giná-
sio Dolivar Lavarda, o time 
paranaense venceu por 5 a 
0 e agora joga pela vanta-
gem do empate no tempo 
normal para ficar com a 
vaga na próxima fase. 

Em caso de vitória do 
Real Madruga, por qualquer 
resultado, a disputa vai 
para prorrogação. No tempo 
extra, serão duas etapas de 
cinco minutos e, em caso de 
empate, o classificado será 
definido nos pênaltis.

Já na próxima segunda- 
feira (26) será a vez do Dois 
Vizinhos encarar a Assoeva. 
A segunda partida entre as 
equipes será no Ginásio Teo-
dorico Guimarães, às 20h30. 

A primeira partida, em 
Venâncio Aires, no Rio 
Grande do Sul, teve vitória 
dos paranaenses, por 3 a 1. 
A Assoeva terá que vencer 
no tempo normal para forçar 
o tempo extra.

Brasileirão
A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta 

quar ta-feira com apenas um jogo. Vasco e Corinthians 
entram em campo em São Januário, às 21h30, em busca de 
recuperação. Após a goleada para o Flamengo, o Alvinegro 
do Parque São Jorge tenta se reestabelecer na competição 
e voltar a vencer, deixando para trás o pesadelo de fazer 

par te da temerosa zona do rebaixamento. 
Já os mandantes também não tiveram o resultado positivo 

no último final de semana, perdendo para o Internacional.
Vasco e Corinthians estão com 18 pontos e o jogo de hoje 

pode render algumas posições.

dirige o Independiente del Valle 
contra o Barcelona de Guaiaquil, 
em jogo do grupo do Flamengo.

O rubro -negro encara o 
Junior Barranquilla, que pre-
cisa vencer e torcer para o 
Independiente del Valle perder 
para que ele se classifique.

No Grupo F, Nacional do Uru-
guai e Racing já estão classifica-
dos, mas hoje decidem o primeiro 
lugar da chave jogando contra 
Alianza Lima e Estudiantes de 
Mérida, respectivamente.

Libertadores definem mais três grupos
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Jogo válido pelo 
returno da competição 
será nesta quinta

O Futebol Clube Cascavel volta a 
encontrar a Portuguesa pela Série D 
do Campeonato Brasileiro. Depois de 
derrotar o time do carioca no Estádio 
Olímpico por 2 a 0, no último domingo, 
o confronto agora será no Estádio 
Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O jogo do returno, válido pela oitava 
rodada do Grupo A7, está marcado 
para as 15h desta quinta-feira (21).

Segundo o técnico Marcelo Cara-
nhato, será necessário dedicação 
e inteligência para garantir mais 
três pontos e melhorar a posição 
na tabela de classificação. “Vai 
ser uma partida difícil, complicada. 
Vamos tentar controlar as ações do 
adversário, mas precisamos saber o 
momento certo de ter uma posição 
mais agressiva e ofensiva. Temos 

FC Cascavel reencontra a 
Portuguesa pela Série D

grandes possibilidades de vencer o 
jogo, mesmo atuando fora de casa”, 
avalia o técnico do FC Cascavel.

A Serpente Aurinegra ocupa a 
terceira colocação do Grupo A7 do 
Campeonato Brasileiro da Série D 
com 12 pontos, dois a menos que 
o líder, Ferroviária.

A Portuguesa Carioca é a sexta 
colocada, com nove pontos.

 TREINO FC CASCAVEL FOTO ASSESSORIA  

Ao vivo e de graça
Para acompanhar os jogos do 

FC Cascavel ao vivo e de graça no 
Campeonato Brasileiro da Série D, o 
torcedor pode fazer o download do 
aplicativo MyCujoo ou acessar o site 

da plataforma de streaming.

COMO ESTÁ A SÉRIE D - GRUPO A7
CLASSIFICAÇÃO PG J V E D GC GP SG %
1º Ferroviária 14 7 4 2 1 7 17 10 67
2º Mirassol 12 7 3 3 1 5 18 13 57
3º FC Cascavel 12 7 3 3 1 6 11 5 57
4º Bangu 12 7 3 3 1 8 11 3 57
5º Cabofriense 12 7 3 3 1 10 12 2 57
6º Portuguesa 9 7 2 3 2 7 8 1 43
7º Nacional 3 7 1 0 6 24 7 -17 14
8º Toledo 1 7 0 1 6 23 6 -17 5 

RESULTADOS 7ª RODADA
 FC Cascavel  2x0  Portuguesa
 Cabofriense  1x0  Toledo
 Mirassol  8x0  Nacional
 Bangu  1x3  Ferroviária

PRÓXIMA RODADA - 21 E 22/10
 Portuguesa  x  FC Cascavel
 Toledo  x  Cabofriense
 Ferroviária  x  Bangu
 Nacional  x  Mirassol 

Outros paranaenses 
em campo 

Os outros dois times paranaen-
ses que também estão no Grupo 
A7, da Série D, entram em campo 

nesta quarta (21). As partidas estão 
marcadas para as 15h30.
No Estádio Erich George, em 

Rolândia, o Nacional, que está na 
sétima posição da disputa, com sete 
pontos conquistados, joga contra o 
Mirassol. A equipe paulista é vice-lí-

der da Série D, com 12 pontos. 
Na última posição da tabela 

de classificação, com apenas um 
ponto, o Toledo recebe a Cabo-

friense, que tem 12 pontos e é a 
quinta colocada. O jogo será no 

Estádio 14 de Dezembro.

Toledo tenta a 
primeira vitória
Nesta quarta, a partir das 

15h30, contra a Cabofriense, 
o Toledo tenta sua primeira vitó-
ria na Série D do Campeonato 
Brasileiro. Se vencer, o time 
ainda pode ajudar o FC Casca-
vel, segurando os cariocas.

Dentro das limitações do 
elenco, o técnico Zé Maria pode 
promover alterações no setor de 
meio campo e defesa. Ontem à 
tarde, o time realizou o último 
treinamento para a partida.

O Grupo A7 também terá 
o confronto entre Ferroviá-
ria e Bangu, que interessa 
diretamente para a equipe 
cascavelense. 

TÉCNICO Caranhato pede 
dedicação e inteligência
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Imunidade coletiva
De acordo com a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), a vacinação de 
cerca de metade da população pode ser suficiente para a imunidade coletiva, 

ou seja, para reduzir a um nível seguro a circulação do vírus da covid-19 no 
Brasil. Dessa forma, o governo federal oferecerá a vacinação de forma segura, 
mas não recomendará sua obrigatoriedade aos gestores locais - respeitando o 

direito individual de cada brasileiro.  

 O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, anunciou nessa terça-
-feira (20) aos 27 governadores 
que assinou protocolo de inten-
ções para adquirir 46 milhões de 
doses da Vacina Butantan - Sino-
vac/Covid-19, em desenvolvimento 
pelo Instituto Butantan. 

A ação é mais um passo na 
estratégia de ampla ofer ta de 
vacinação aos brasileiros. Soma-
das, as três vacinas - AstraZeneca, 
Covax e Butantan-Sinovac - repre-
sentam 186 milhões de doses a 
serem disponibilizadas ainda no pri-
meiro semestre de 2021, a partir 
de janeiro. Vale lembrar que essas 
vacinas demandam duas doses, ou 
seja, seriam o suficiente para imu-
nizar 93 milhões de brasileiros.

Segundo Pazuello, as doses 
serão distribuídas a todo o Brasil 

Brasil vai comprar 46 milhões 
da vacina chinesa Sinovac

Covid no Paraná
A Secretaria de Saúde do Paraná 

informou ontem que mais 1.230 pes-
soas contraíram o novo coronavírus 
e que 62 morreram em decorrência 

de complicações da infecção. Os 
dados acumulados do monitora-

mento da covid-19, desde o início da 
pandemia, mostram que o Paraná 
soma 199.785 infectados e 4.951 

mortos devido à doença. 
Há registro de covid-19 em 398 

municípios e de mortes em 316 das 
399 cidades paranaenses.

por meio do PNI (Programa Nacio-
nal de Imunizações), que há décadas 
garante o sucesso das campanhas 
nacionais de vacinação. “Temos a 
expertise de todos os processos que 
envolvem essa logística, conquis-
tada ao longo de 47 anos de PNI. 
As vacinas vão chegar aos brasilei-
ros de todos os estados”, garantiu.

MAIS 165 MILHÕES DE DOSES
Além dessas doses, a par tir 

de abril, a Fiocruz deve começar 
a produção própria da AstraZe-
neca e disponibilizar ao País até 
165 milhões de doses durante 
o segundo semestre de 2021. 
“Nossa estratégia prioriza a trans-
ferência de tecnologia, o que 
nos permitirá produzir as vacinas 
no Brasil”, destacou o ministro 
Eduardo Pazuello, na reunião com 

os gestores estaduais.
Como a Butantan-Sinovac e a 

AstraZeneca estão em etapas avan-
çadas de produção - ambas em 
fase III, quando são testadas em 
milhares pessoas -, a previsão é de 
que a vacinação comece em janeiro 
de 2021. Para isso, no entanto, 
é importante ressaltar que elas 
devem ser liberadas pela Anvisa e 
ter eficácia e segurança garantidas, 
conforme preconiza o Ministério da 
Saúde. Primeiramente, profissio-
nais de saúde e grupos de risco 
receberão as vacinas.
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