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Cascavel registra o período mais letal de toda a pandemia do novo coronavírus. 
Em nove dias, março já acumula 55 mortes, mais de cinco vezes o registrado no 
mesmo período de janeiro, de fevereiro e de dezembro. Das vítimas deste mês, 

19 são mulheres e 36 homens, alguns deles com 22 e 25 anos de idade. 
l Págs. 8e9

Mortes por covid já são 5
vezes maiores em março

Cascavel adota novas 
medidas e adere a 

lockdown fim de semana 
l Pág. 3

 A
S

S
E
S

S
O

R
IA

Município lidera vacinação entre as principais cidades do PR

 A Federação remarcou 
três partidas atrasadas 

do Paranaense para 
esta quinta-feira, e o 

FC Cascavel finalmente 
entra em campo, contra 

o Azuriz, em Pato 
Branco. Na semana que 

vem, a expectativa é 
a estreia na Copa do 

Brasil, em casa, contra 
o Figueirense.
l Págs. 15e16
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A quaresma e o jejum
Nós somos movidos pelo desejo. Desejo de paz, de amor, de compreen-

são, de realização, de sonhos que queremos concretizar, desejo de pessoas, 
desejo de amizade sincera, desejo de ter mais dinheiro, posses e poder. O 
desejo se alastra e envolve toda a nossa vida. Ele nos faz andar e também 
nos torna sempre insatisfeitos. Sempre queremos algo mais. O artista que 
conquistou a maior fama continua mantendo o desejo, que nunca se esgota, 
de fazer mais, de compor novas canções, de expandir ainda mais sua obra. 
O empresário que tem uma grande empresa deseja ampliar ainda mais seus 
negócios e colocar seus produtos em outros mercados. 

Quem está satisfeito com o que alcançou terá desejo de descobrir 
novas dimensões da vida, fazer novas viagens, desbravar novos campos 
onde ainda não trilhou. A vida se torna dinâmica pelo impulso do desejo. 
O desejo aponta para um além, para um não ainda, para um mais além 
do que já se foi e já se fez. Em última instância, ele abre para o absoluto 
ou, se quisermos, para Deus. Parece ser ali onde o desejo definitivamente 
se acalma. Ocorre que isso não acontecerá enquanto estivermos vivos. 

Pois bem! O título do artigo fala de jejum e eu somente falei de desejo. 
O que uma coisa tem a ver com outra? No tempo da Quaresma, orienta-se 
fazer algum jejum de carne, em dias específicos. Claro que o jejum poderia 
ser de outras necessidades que vamos criando. Se fizermos jejum dessas 
necessidades (bebida, WhatsApp, redes sociais, compras, chocolate, 
novelas, filmes etc.), poderemos sentir uma grande satisfação por perce-
bemos que não estamos sendo dominados por elas. 

O jejum pode significar a capacidade de lidar com o desejo. O desejo, 
de certa forma, me torna insaciável. O jejum me faz perceber que eu posso 
estar satisfeito com apenas isso. Posso me satisfazer com menos comida, 
com o dinheiro que tenho, com a roupa que tenho, com as pessoas que 
conquistei. A lista pode continuar. O jejum seria então o exercício do auto-
controle. Saber que eu não sou empurrado constantemente por um impulso 
que está dentro de mim. Eu posso controlar e lidar com esse impulso. 

Aqui percebemos que a vida não pode ser só jejum nem só desejo. 
Desejo e jejum criam o movimento de expandir e retrair. Não dá para viver 
e pensar que a felicidade sempre estará no mais além, no outro lado, no 
que ainda não tenho ou não conquistei, o que é próprio do desejo. Nem 
da para contentar-se com o mínimo ou só fazer jejum e não se dispor a 
avançar, se a vida nos pede para ir além. Saber se dominar, autocontrolar, 
privar-se de algo para dizer que eu mesmo estou vivendo a vida é muito 
importante. Assim vou perceber que estou pilotando a minha própria aero-
nave. Estou com as rédeas da minha vida. 

Gostaria de propor a você pensar sobre o jejum nesse sentido. Afinal, 
você já fez jejum de alguma coisa por decisão própria?

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br 
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‘‘
‘‘“Quando a gente passa e vê as aglo-

merações, nos sentimos impotentes. 
Porque nós temos que escolher vidas 

para salvar, e você vê as pessoas que 
parecem que não é nada aquilo [a 

covid]. Esse é um sentimento que nós, 
da área médica, sentimos: um senti-
mento de impotência, quando temos 
que escolher uma pessoa para ir para 
o ventilador e outra não e você passa 

na rua e tem uma aglomeração 
(...) Te pergunto, como é que 

você dorme?” 

Lísias de Araújo Tomé, diretor-geral do 
Hospital de Retaguarda de Cascavel, 

sobre a sobrecarga do sistema de 
saúde e a falta de respeito de quem 

não cumpre as regras sanitárias.  
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Paraná seleciona bolsistas para 
programa de testagem de covid

Curitiba - O governo do 
Estado do Paraná lançou Cha-
mada Pública para concessão 
de bolsas de extensão destina-
das a profissionais da área da 
saúde. Os bolsistas vão contri-
buir para ampliar a capacidade 
de pesquisas de diagnóstico 
molecular do novo coronaví-
rus, dando suporte nos proces-
sos de testagem de amostras 
de pacientes para confirmação 
dos casos de covid-19.

Considerados padrão de 
referência, os testes mole-
culares, também chamados 
RT-PCR, são exames que 
identificam e confirmam a 
infecção pelo novo corona-
vírus a partir de uma reação 
em cadeia no RNA do vírus, 

Número de UTIs para covid-19 financiados 
pelo Ministério da Saúde tem queda de 71%

Rio de Janeiro - O número 
de leitos de UTI exclusivos 
para pacientes com Covid-19 
financiados pelo Ministério 
da Saúde teve uma queda de 
71% de julho de 2020, no pri-
meiro pico da pandemia no 
País, ao início de março deste 
ano, com recordes de mor-
tes diárias pelo coronavírus. 
É o que mostram dados do 
Conass (Conselho Nacional 
dos Secretários de Saúde), 
com base em monitoramento 
de portarias publicadas no 
Diário Oficial da União. As 
informações são do G1.

Segundo o levantamento, 
eram 11.565 leitos finan-
ciados ou habilitados pelo 

por meio da amplificação do 
ácido nucleico.

“O objetivo é fortalecer a 
rede de testagem de forma 
descentralizada, contem-
plando todas as regiões do 
território paranaense, a par-
tir das estruturas laborato-
riais disponíveis nas univer-
sidades públicas”, afirma o 
superintendente de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
do Paraná, Aldo Nelson Bona. 
Ele destaca que a estratégia 
integra as ações de preven-
ção, controle e combate à 
pandemia, empreendidas 
pelo governo estadual.

Para esse novo programa, 
será destinado, inicialmente, 
um aporte financeiro de R$ 

160 mil, oriundos do Fundo 
Paraná de Ciência e Tecno-
logia, gerido pela Superin-
tendência Geral de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior.

O pagamento das bolsas 
será intermediado pela Fun-
dação Araucária de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico do Paraná. 
Já as atividades de exten-
são, que serão desenvolvi-
das pelos bolsistas, terão 
supervisão da Secretaria de 
Estado da Saúde.

PROGRAMA
Ao todo, serão custeadas 20 

bolsas de extensão, cada uma 
no valor de R$ 2 mil mensais, 
com duração de até quatro 

meses, com possibilidade de 
prorrogação por iguais e suces-
sivos períodos, em decorrên-
cia do agravamento do cenário 
epidemiológico no Estado. Os 
profissionais bolsistas deve-
rão cumprir carga horária de 
36 horas semanais.

Os profissionais que irão 
atuar no programa devem ter 
graduação em um dos seguin-
tes cursos: Biologia, Biome-
dicina, Farmácia, Medicina 
Veterinária e Química; ou 
formação superior em áreas 
afins, tais como: Análises Clí-
nicas, Bioquímica, Bioproces-
sos, Biotecnologia, Genética e 
Microbiologia.

“Uma vez selecionados, os 
bolsistas deverão apresentar 

documentação comprobató-
ria de formação e de situa-
ção regular junto ao respec-
tivo Conselho Profissional. Ao 
final do programa, receberão 
Certificado de Conclusão de 
Atividades de Extensão Uni-
versitária”, informa Marcos 
Aurélio Pelegrina, assessor 
da Coordenadoria de Ciência 
e Tecnologia da Superinten-
dência de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior.

As atividades serão desen-
volvidas em laboratórios de 
dez instituições de ensino 
superior paranaenses, esta-
duais e federais, que integram 
a Rede Paranaense de Diagnós-
tico Molecular de SARS-CoV-2, 
instituída no mês passado.

governo federal em julho do 
ano passado, em comparação 
com 3.372 este mês.

Essa queda ocorre em 
um contexto de colapso 
em hospitais de todas as 
regiões do Brasil. 

Em todo o País, foram 
criados cerca de 800 leitos de 
UTI Covid entre os dois picos 
da pandemia, segundo dados 
do Cnes (Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de 
Saúde), base do Ministério da 
Saúde que é  al imentada 
pelos próprios hospitais.

A quantidade está distri-
buída de forma desigual: 15 
estados tiveram aumento e 
11 estados e o Distrito Federal 

tiveram redução nos leitos.
Em dezembro, o Ministério 

da Saúde financiava o custo 
de 60% dos leitos do SUS. 
Esse percentual caiu pela 
metade em janeiro. Em feve-
reiro, ele passou a represen-
tar apenas 15%.

O motivo foi o término, em 
31 de dezembro, da vigên-
cia do decreto de estado de 
calamidade, que permitia 
a transferência de recursos 
extraorçamentários.

Segundo o presidente do 
Conass e secretário de Saúde 
do Maranhão, Carlos Lula, o 
orçamento de 2021 do Minis-
tério da Saúde não levou 
em conta que o Brasil ainda 

estaria sob a pandemia. Por 
isso, alguns estados têm 
aumentado a quantidade de 
leitos sem recursos da União. 
Sobre a fonte desse dinheiro, 
ele diz que os estados “não 
estão fazendo contas agora”. 
“Mas é falso dizer que os 
estados estão confortáveis 
para fazer essa expansão 
de novo. É preciso um novo 
orçamento de guerra para a 
saúde”, afirmou para o G1.

O secretário afirma que, 
nos próximos meses, cerca 
de 7 mil leitos de UTI devem 
ser financiados pelo minis-
tério. Uma parte deles se 
refere à primeira portaria 
do ano, publicada no último 

dia 2, após dois meses de 
alta nos casos e mortes pela 
covid-19. Foram liberados 
R$ 153,6 milhões para cus-
tear 3.201 novos leitos de 
UTI em mais de 150 cidades 
de 22 estados.

A portaria prevê repasses 
retroativos à manutenção 
de leitos de UTI referentes 
a janeiro e fevereiro, a fim 
de ressarcir os estados que, 
nesses dois meses, tiveram 
de utilizar exclusivamente 
recursos próprios para abrir 
novos leitos de UTI. As secre-
tarias ainda não receberam 
os recursos de nenhuma das 
habilitações, segundo o pre-
sidente do Conass.
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

O prefeito Leonaldo Para-
nhos anunciou no início da 
noite de ontem (9) o Decreto 
Municipal 15.993, que esta-
belece novas medidas de 
enfrentamento à covid-19 no 
Município de Cascavel, entre 
elas um lockdwon no fim de 
semana e o retorno do trans-
porte coletivo público a partir 
da próxima segunda (15).

“Já solicitei à nossa Tran-
sitar um plano estratégico 
para essa volta. Nós vamos 
voltar concentrando mais ôni-
bus nos horários de pico, de 
manhã, meio-dia, que é um 
pico intermediário, e no final 
da tarde. Teremos também 
cancelamentos de alguns 
trajetos durante o dia, no 
meio da manhã e no meio 
da tarde”, explicou.

O decreto traz novas fle-
xibilizações e estabelece 
horários de funcionamento 
para os ser viços. As ativi-
dades comerciais de rua, 
galerias, centros comer-
ciais e de prestação de 
ser viços poderão funcionar 
das 8h às 18h, com limitação 
de 50% de ocupação.

Comércios de alimen-
tos como restaurantes, piz-
zarias, lanchonetes e food 
trucks deverão seguir as 
medidas sanitárias preconi-
zadas para o comércio geral. 
O atendimento deverá ser 
com distanciamento social 
e restrição de público em 
50% da capacidade. O horá-
rio de atendimento será das 
6h às 23h, exceto sábado 
e domingo, dias 13 e 14, 
conforme prevê o Decreto 
Estadual 7.020: nesses 
dois dias, os serviços classi-
ficados como não essenciais 
deverão ficar suspensos.

Pelo decreto, os serviços 
considerados essenciais 
como farmácias, supermer-
cados e clínicas médicas 
poderão funcionar 24 horas 
por dia, inclusive nos fins de 
semana. Os supermercados 
deverão atender com 50% 

da capacidade de público. O 
decreto recomenda que não 
sejam levadas crianças de 
até 12 anos aos supermer-
cados e que uma pessoa 
por família faça as com-
pras. O período das 7h às 
10h será de atendimento 
preferencial aos idosos.

Os restaurantes pode-
rão abrir, mas com agen-
damento de clientes e com 
normas severas. A lista de 
reservas deverá ser encami-
nhada diariamente à Secre-
taria de Finanças, até as 
18h, pelo e-mail controleco-
vid@cascavel.pr.gov.br, com 
posterior fiscalização.

TOQUE DE RECOLHER
Segue em vigor o toque 

de recolher das 20h às 5h. 
As pessoas que forem abor-
dadas pelas forças de segu-
rança ou de trânsito após as 
20h deverão apresentar nota 
fiscal, cupom fiscal de locais 
autorizados para justificativa 
da circulação fora do horário 
do toque de recolher.

As aulas nas escolas 
municipais e nos Cmeis (Cen-
tros Municipais de Ensino 
Infantil) continuarão suspen-
sas por tempo indeterminado. 
Segundo o prefeito, não é 
possível colocar em risco alu-
nos, professores e familia-
res. “Não temos condições 
de voltar com os números 
que nós temos hoje, com as 
UTIs todas lotadas, com toda 
a nossa estrutura de saúde 
colapsada”, afirma o prefeito.

SUSPENSOS
Ficam suspensos, por 

tempo indeterminado, ati-
vidades e ser viços como 
clubes, escolas, quadras 
espor tivas, parques infan-
tis, cinemas, circos, casas 
de festas, shows e eventos, 
casas noturnas, salões de 
condomínios, entre outros. O 
Lago Municipal e o Zoológico 
também permanecerão fecha-
dos por tempo indeterminado.

Cascavel adota novas 
medidas e adere ao

lockdown fim de semana
Em busca de vacinas

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, tem liderado um 
movimento em busca de vacinas contra a covid-19. Além da 
iniciativa apresentada na Amop, semana passada, que prevê 

que as prefeituras já peçam autorização das Câmaras para 
participar de consórcios para a compra, aderiu ao movimento 
da FNP (Frente Nacional de Prefeitos) e deu início a uma ação 
local, com a iniciativa privada, que visa angariar recursos para 

comprar doses suficientes para imunizar 100 mil trabalhadores, 
inclusive professores. Hoje, Paranhos embarca para Brasília, 
onde tem uma reunião com a FNP para discutir o assunto.

Duplicação da 277
Duas empresas e dois consórcios, que ofereceram os 

menores preços (de R$ 47,5 milhões a R$ 51,9 milhões), seguem 
na disputa pela obra de duplicação da BR-277, em Cascavel. 

Daqui duas semanas serão abertos os envelopes com os 
documentos de habilitação das classificadas. Após análise dessa 
documentação, será definida a vencedora. Serão duplicados os 
5,8 quilômetros cortados no Governo Beto Richa, que vai do 
posto da PRF até a Ferroeste. Na época, foram anunciados 9 

quilômetros, mas apenas um terço foi feito.

Com covid
O coronavírus invadiu 
o prédio da Câmara 
dos Vereadores. Três 
dos vereadores eleitos 
em novembro estão se 
recuperando da covid-19. 
Cleverson Sibulski está 
isolado, Sadi Kisiel conclui 
hoje o 14º dia de isolamento 
e Josias de Souza volta na 
segunda. Josias, por sinal, tem 
passado uma peleia, sentindo, 
principalmente, bastante dor 
de garganta.  Além deles, estão 
infectados parentes do Policial 
Madril. Já passaram pela 
“experiência” o gerente de 
Comunicação, Jeferson Popiu, 
e mais dois do seu time. 
Todos já recuperados. 

Estado grave
Também adoeceram o 
ex-vereador Olavo Santos 
e a esposa. Ambos estão 
internados após terem 
complicações provocadas 
pela infecção causada pelo 
novo coronavírus. 

Despedida I
À noite, foi confirmada a 
morte do chefe de gabinete 

do vereador Lauri da Silva. 
Thiago Marcondes tinha 38 
anos, e estava internado 
havia duas semanas devido às 
complicações causadas pela 
covid-19. O quadro se agravou 
e ele precisou ser intubado, e 
ontem não resistiu.

Despedida II
O corona também levou ontem 
o advogado Ronaldo da Fonseca, 
que foi procurador do Município 
na gestão Lísias Tomé (2005-
2008). Ronaldo foi internado 
após testar positivo, mas morreu 
quando não tinha mais o vírus 
no organismo. Foram os estragos 
que o bichinho lhe causou que o 
levaram ao óbito.

Negacionistas
A secretária de 
Desenvolvimento Econômico 
de Cascavel, Ivonete Piccoli, 
deu uma dura em quem insiste 
em não respeitar as regras 
sanitárias de prevenção à 
covid-19: “O negacionismo faz 
com que as pessoas neguem 
a [própria] responsabilidade”, 
disse, referindo-se à dificuldade 
que as pessoas têm em usar 
máscara, por exemplo.  
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 Mais 148.600 doses de vacina con-
tra o novo coronavírus desembarca-
ram nessa terça-feira (9) no Paraná. 
Com a nova remessa enviada pelo 
Ministério da Saúde do imunizante 
Coronavac, desenvolvido pela Sinovac 
em parceria com o Instituto Butan-
tan, o Estado ultrapassa a marca de 1 
milhão de doses recebidas, chegando 
a 1.001.600 vacinas. 

Os imunizantes foram levados para 
o Cemepar (Centro de Medicamentos 
do Paraná), em Curitiba, que começa a 
distribuição às 22 Regionais de Saúde já 
nesta quarta-feira (10). 

O Paraná tinha recebido, até então, 
853 mil doses de vacinas contra a covid-
19 desde o início da campanha de imuni-
zação, em 18 de janeiro. Da Coronavac/

 Cascavel é referência em 
vacinação e sempre desenvol-
veu as campanhas em sintonia 
com a Secretaria de Estado da 
Saúde e o Ministério da Saúde. 
A capacitação dos profissionais 
faz com que a cidade lidere o 
número de aplicações de doses 
entre as seis maiores cidades 
do Paraná.

Cascavel vacinou, com a pri-
meira dose, 6,4% da população 
que compõe o grupo prioritário 
do Plano de Imunização. Nas 
outras cidades, o percentual 
varia de 4,5% a 5,5% da popu-
lação vacinada. Até ontem (8), 
Cascavel havia aplicado 21.357 
vacinas da primeira dose e 
5.763 da segunda.

“Cascavel tem uma equipe de 
vacinadores preparada, eficiente 
e o nosso Programa Municipal de 
Imunização sempre foi referência 
para as demais cidades do Bra-
sil. Estamos na luta por mais 

Vacinação: Cascavel lidera 
entre as principais cidades

vacinas, que é a grande espe-
rança de enfrentamento ao vírus 
para voltarmos a uma rotina que 
se aproxime do normal. Enquanto 
isso é importante que tenhamos 

Cascavel avança com público de 75 anos
Em Cascavel, a campanha de vacinação chegou a pessoas com mais de 75 anos comple-
tos. A previsão é de que o estoque seja suficiente para esta quarta, e, se houver vacinas, 

amanhã (11) avança para quem tem 74 anos. Apesar de seguir o plano nacional, a campa-
nha de vacinação avança conforme são liberadas novas doses de imunizantes.  

Instituto Butantan foram 265.600 no 
primeiro lote, 39.600 no segundo lote, 
147.200 no terceiro lote, 64.800 no 
quarto lote e 146.800 no quinto lote, 
além de mais 189.000 doses da Univer-
sidade de Oxford/AstraZeneca/Fiocruz.

Como as aplicações devem ser feitas 
em duas doses, o montante da Corona-
vac é suficiente para imunizar 332 mil 
pessoas, enquanto a vacina da Astra-
Zeneca está sendo aplicada apenas 
a primeira dose (a segunda só será 
aplicada daqui 90 dias), ou seja, para 
189 mil pessoas, totalizando 521 mil 
pessoas que podem ser vacinadas. 
Até ontem, 413.611 paranaenses já 
tinham sido imunizados, com a apli-
cação de 545.966 vacinas entre a pri-
meira e a segunda dose. 

Com as novas doses, o Estado dá 
continuidade à aplicação nos públicos 
prioritários, seguindo o Plano Esta-
dual de Vacinação contra a Covid-19, 
na mesma linha do PNI (Programa 
Nacional de Imunizações). O lote é 
suficiente para imunizar mais 74.300 
pessoas (1ª e 2ª doses). 

Paraná recebe nova remessa e ultrapassa 1 milhão de vacinas
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disciplina individual. O distancia-
mento social, o uso de máscara e 
álcool gel são os grandes aliados 
no combate à pandemia”, diz o 
prefeito Leonaldo Paranhos. 
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A despedida
Wilson Bukieta ficou internado 

pouco mais de uma semana 
e faleceu na noite de segun-
da-feira (8) no Hospital São 
Lucas, em Cascavel, onde 
estava internado por conta de 
complicações da covid-19. 

“O que nós sentimos muito 
neste momento é não poder 
colocar um terno e arrumá-lo 
no caixão. Fazia mais de uma 
semana que ele estava inter-
nado e não pudemos vê-lo... Isso 
é muito terrível. Nenhuma família 
merece passar por isso. Gosta-
ríamos de ter feito mais, mas 
não foi possível”, relata, emocio-
nada, a filha Rosana. 

Ele deixa a esposa, Maria 
Lúcia, os filhos Vilmar, Rosana, 
Roseli e Elisabethe e oito netos.

Uma pessoa que resolvia as coi-
sas e tinha uma habilidade motora 
muito grande. Esse era o pioneiro 
Wilson Eroni Bukieta que, aos 78 
anos, continuava “ligeirinho” em 
resolver tudo. Cativante e simpá-
tico com todos, gostava de con-
sertar as coisas, mesmo que para 
isso precisasse buscar recursos.

Wilson chegou a Cascavel ainda 
criança, em 1953. Durante sua 
vida, viu a cidade mudar completa-
mente e ajudou a construir a histó-
ria do Município.

Comerciante, começou sua vida 
profissional com um armazém, 
depois investiu em uma empresa 
de fotografia e, mais tarde, em uma 
sorveteria em frente ao Colégio Esta-
dual Eleodoro Ébano Pereira, quando 
as ruas do Centro ainda eram de 
terra. Ele foi comerciante, fotógrafo, 
marceneiro, eletricista e não tinha 
tempo ruim para o trabalho.

Seus últimos 12 anos passou 
no Bairro Cancelli. 

Wilson gostava muito de Cas-
cavel e registrou o crescimento da 
cidade em fotografias, que guar-
dava com muito carinho. 

Wilson Eroni Bukieta
7/11/1942 
8/03/2021

“O melhor pai do mundo”

OBITUÁRIO22 HOJE NEWS, 30 DE OUTUBRO DE 2017

Avô apaixonado

ONEIVO DALLAGNOL
15 de novembro de 1949

24 de outubro 2017

Oneivo Dallagnol, natural de Erechim,
no Rio Grande do Sul, teve uma vida re-
pleta de realizações profissionais e
momentos de muita felicidade ao lado
da família que formou em Cascavel.

Ele foi escrivão da Primeira Vara
Criminal por 35 anos e atualmente
trabalhava com terraplanagem na
agropecuária. Ao longo dos 67 anos
conquistou muitos amigos e deixou a
sua marca no coração das pessoas

que amava e era amado.
Casado com Renata Celia Chiarini

Dallagnol teve dois filhos e duas ne-
tas. A segunda lamentavelmente ele
não teve a oportunidade de conhecer
por consequência do destino.

“Era uma pessoa com coração enorme,
apaixonado pela neta de uma maneira fora
do normal. Era um homem muito bom e
sempre disposto a ajudar toda a família”,
comenta o filho Marcelo Dallagnol.

Homenagem
A esposa Renata publicou

homenagem ao homem
que esteve ao seu lado

por 38 anos.
“Conquistamos juntos

amigos, rimos, choramos,
viajamos, festejamos e

bebemoramos ao longo
desses anos, sem contar

as brigas. Mas,
sinceramente, faria tudo

de novo. Foi um pai
normal, um avô

amorosíssimo - a paixão
pela neta era

contagiante -, amigo com
seus defeitos”, diz ela.

RECORDAÇÕES
Ela recorda o casamento com alegria e destaca momen-

tos da história ao lado do esposo. “Tinha uma capacidade
de conversar horas com jovens e velhos. Tinha umas tira-
das que ficará na memória de muitos: ‘delegado, cagaze-
pio vou matar um para as outras crianças ficarem com
medo’. Aguentou meu pique, me acompanhando nas mi-
nhas festas. Ficava horas pescando comigo, mesmo não
sendo tão apaixonado pela pescaria”, comenta Renata.

Oneivo Dallagnol não resistiu a problemas cardía-
cos aos 67 anos e faleceu no dia 23 de outubro.
Nesta segunda-feira será celebrada a missa de
sétimo dia do falecimento na Catedral Nossa

Senhora Aparecida, às 19h.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Filha mais nova, Elisabethe 
conta que o pai a ensinou muitas 
coisas. “Eu moro em Florianópolis, 
ligava para ele e conversávamos 
muito... Ele me aconselhava e me 
dava colo por telefone...” conta, e 
acrescenta: “Vai fazer muita falta. 
Era o melhor pai, marido, avô e 
deixa muitas saudades”.  

COM OS FILHOS, Wilson e esposa comemoram 
as Bodas de Ouro
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WILSON, a esposa, Maria Lúcia, e os netos  



07LOCALCASCAVEL, 10 DE MARÇO DE 2021

 Objetivos
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 

tem como objetivo formar profissionais de saúde, através da edu-
cação em serviço, para qualificá-los para o desempenho de suas 

atividades no Sistema Único de Saúde, SUS. O programa é estrutu-
rado teórica e metodologicamente em acordo com diretrizes da atual 
Política Nacional de Atenção Básica e Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, do Ministério da Saúde.
O programa forma profissionais de saúde, por meio da educação em 

serviço, para o desempenho de atividades no SUS, tendo por base o 
modelo de atenção proposto pela Estratégia Saúde da Família.

Atualmente, o PRMSF oferta 15 vagas sendo, cinco para enferma-
gem, cinco para odontologia e cinco vagas o serviço social.

“Com a ofer ta desta residência, a Secretaria de Saúde vislum-
bra a possibilidade de fixação desses profissionais no município, 
e com isso a ampliação do número de equipes de saúde da famí-

lia, para que os profissionais da área de enfermagem, odontologia 
e serviço social possam desenvolver ações pertinentes à necessi-

dade da população”, explicou Gilson.

Você sabia que Cascavel possui 
programas de Residência Médica 
e Residência Multiprofissional que 
objetivam a capacitação de pro-
fissionais para a atuação no Pro-
grama Saúde da Família? Por meio 
da Lei Municipal 6.988, de 10 de 
maio de 2019, o Poder Executivo 
municipal foi autorizado a instituir 
os dois programas, que já forma-
ram, em duas turmas, 19 profissio-
nais - 4 enfermeiros, 4 assistentes 
sociais e 4 cirurgiões dentistas -, 
todos especialistas em Atenção 
Básica/Saúde da Família, além 
de sete médicos especialistas em 
medicina de família e comunidade.

Cabe salientar que Cascavel 
é destaque na atenção básica e 
serve como referência aos demais 
municípios brasileiros. Na semana 
passada, o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, entregou ao 
prefeito Leonaldo Paranhos e ao 
então secretário de Saúde, Thiago 
Stefanello, um certificado de reco-
nhecimento pelo atendimento ofe-
recido à população pelo Município 
na atenção primária à saúde. Hoje, 
a cobertura da atenção básica está 
em 87,52%, a maior do País.

O PRMSF (Programa Residên-
cia Multiprofissional em Saúde 
da Família) constitui modalidade 
de ensino de pós-graduação lato 
sensu sob a forma de especializa-
ção, caracterizada por treinamento 
em serviço, destinado a profis-
sionais da área da saúde, sob a 
orientação do corpo de profissio-
nais especialistas vinculados à 

Cascavel forma 
especialistas em 
atenção básica

Secretaria de Saúde de Cascavel.
O programa possui uma carga 

horária mínima de 5.760 horas, 
distribuídas em 60 horas sema-
nais, sendo 20% destinadas às 
atividades teóricas e 80% às ativi-
dades práticas e teórico-práticas.

A carga horária deve ser cum-
prida em regime de tempo integral 
e de dedicação exclusiva, com 
direito a uma folga semanal. É 
vedado ao residente cursar outro 
programa de graduação ou pós-gra-
duação ou possuir outro vínculo 
empregatício concomitantemente 
ao cursar o PRMSF.

Atualmente, o Município de 
Cascavel tem 42 residentes, 
sendo: Programa de Residência 
multiprofissional em Saúde da 

Família nas de áreas de enferma-
gem, odontologia e serviço social. 
No programa de Residência 
Médica em medicina de família 
e comunidade há 14 residentes.

Segundo Gilson Fernandes da 
Silva, enfermeiro e gerente da 
Escola de Saúde Pública Municipal, 
neste momento de pandemia, “é 
extremamente importante propor 
estratégias formativas que consi-
dera o novo cenário epidemiológico 
e ainda sensibilizar os profissionais 
a estarem participando dos proces-
sos de formação mesmo que no 
formato virtual. Mesmo diante da 
pandemia os processos de forma-
ção são muito importantes uma 
vez que os protocolos estão em 
constantes alterações”. 

SECOM
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Cascavel registra o período 
mais letal de toda a pandemia do 
novo coronavírus. Em nove dias, 
março já acumula 55 mortes (to-
das ocorridas neste mês), mais de 
cinco vezes o registrado no mesmo 
período de janeiro (10 óbitos), feve-
reiro e dezembro, com nove mortes 
cada um. Esses dados consideram 
a ocorrência do óbito, mesmo com 
confirmação posterior.

Das vítimas deste mês, 19 são 
mulheres e 36 homens. Também 
chama a atenção a queda na faixa 
etária. Analisando apenas os óbi-
tos registrados nos nove primeiros 
do mês, em dezembro, os mais 
jovens tinham 51 e 52 anos; em 
janeiro, eram 58 e 61; em feverei-
ro, 54 e 58 anos. Agora, em mar-
ço, oito vítimas tinham menos de 
60 anos: 22, 25, 30, 38, 45, 55 e 
dois de 56 anos.

RECORDE DE INTERNADOS
E tudo indica que isso ainda vai 

piorar. Cascavel registrou ontem re-
corde de pacientes internados em 
UTI. Conforme boletim diário, havia 
81 cascavelenses em unidades in-
tensivas, em diferentes hospitais da 
Macrorregional Oeste, que abrange 
sete Regionais de Saúde. Até então, 
o maior número era de 79, também 
registrado em março (dia 6).

No próximo dia 22, completa um 
ano o primeiro registro do novo coro-
navírus em Cascavel. Até ontem, já 
eram 390 óbitos por complicações da 
covid-19, com 25.825 infectados. 

 Em menos de 15 dias, o Hos-
pital de Retaguarda de Cascavel 
ampliou em 114% o número de 
UTIs (Unidade de Terapia Inten-
siva) para atender os pacientes 
com covid-19.

Segundo o diretor-geral Lísias 
Tomé, a unidade funciona atual-
mente com 16 leitos a mais do 
que possuía no dia 28 de feverei-
ro. “Inicialmente, eram 14 [UTIs], 
aumentamos para 20 e depois 
para 30 em situação de urgência, 
mesmo assim, permanecemos lo-
tados”, conta o médico. “Os 30 
leitos que temos de UTI estão ocu-
pados com pacientes intubados”. 

Dos 28 leitos de enfermaria, 
19 estavam sendo usados ontem. 
“Não temos vagas para pacientes 
graves que precisam de UTI. Para 
enfermaria ainda temos, mas são 
apenas nove leitos”, acrescenta.

Esta semana, o hospital rece-
beu novos respiradores, mas es-
ses equipamentos não significam 
aumento de leitos nem na amplia-
ção da capacidade de atendimen-
to. Dos 15 respiradores que che-
garam do Ministério da Saúde no 
fim de semana a Cascavel, cinco 
foram destinados para o HUOP 
(Hospital Universitário do Oeste do 
Paraná) e dez ficaram à disposição 
do Município. Desses, cinco serão 
direcionados de acordo com a ne-
cessidade das unidades e os ou-
tros cinco já estão sendo usados 
no Hospital de Retaguarda.

Lísias explica que esses equi-
pamentos ajudaram a substituir 
aparelhos que estavam sendo 
usados. “Tínhamos 20 ventilado-
res hospitalares próprios para os 
leitos de UTIs e dez ventiladores 

 Projeto-piloto com pontos de oxigênio 
pode desafogar o sistema hospitalar

O projeto-piloto da Secretaria de Saúde de Cascavel prevê a implantação de pon-
tos de oxigênio para pacientes com covid-19. Imediatamente, serão instalados dez 
pontos no Caps 3 com equipe médica de apoio 24 horas. “Importante ressaltar que 
ninguém pode procurar atendimento no local. Não é pronto-atendimento nem in-

ternamento. Isso é para evitar que o doente tenha o caso agravado e precise de um 
leito de enfermaria ou UTI”, explica o secretário de Saúde, Miroslau Bailak.

O secretário informa que, se o projeto der certo, será ampliado para as UBSs (Unida-
des Básicas de Saúde) e as USFs (Unidade de Saúde da Família) e, assim, desafogar o 

sistema hospitalar e as UPAs, que hoje estão superlotados.  
Os pacientes serão encaminhados para os pontos de oxigênio somente pelas equipes de 
saúde que vão fazer a identificação dos pacientes que precisam do suporte, mas ainda 

não de leito. Em caso de agravamento, o doente é conduzido para o hospital.
“Não temos nenhum leito sequer na cidade e na região, nem no sistema público 

nem no privado, por conta do número de infectados”, lembra o secretário.
Os pacientes que serão levados para esses pontos são pessoas no início da infecção, 
que estão começando a fazer uma insuficiência respiratória e que poderiam precisar 

de um leito de UTI no futuro. A intenção da Secretaria de Saúde é que o infectado 
use a medicação via oral nesse ponto de oxigênio na dosagem correta e consiga se 

recuperar antes de precisar de um leito.  Os pontos começam a serem abertos nesta 
quarta-feira (10) em fase de teste. O secretário mais uma vez implora que a popula-

ção evite aglomerações, use a máscara e fazem a higiene para evitar o contágio. 

de transporte que emprestamos 
das ambulâncias do Consamu, 
mas que não suportam muito tem-
po o uso contínuo. Pegamos então 
esses cinco recebidos do Município 
esta semana e devolvemos os de 
transporte para as ambulâncias. É 
necessário, ainda, a troca de mais 
cinco respiradores de transporte por 
respiradores hospitalares e, para 
isso, estamos buscando alternativas 
viáveis”, explica o diretor-geral.

EQUIPES
Apesar da superlotação cons-

tante, da necessidade de adapta-
ção dos equipamentos e de pre-
cisar reformular a estrutura física 
com a criação de duas novas alas, 
segundo a diretora de Enfermagem 
Jéssica Adriane da Zielinski, o nú-

mero de profissionais que atuam 
no Hospital de Retaguarda não au-
mentou. “Continuamos com o to-
tal de 217 funcionários, incluindo 
médicos, enfermeiros, auxiliares e 
pessoal de apoio. Novos profissio-
nais foram convocados e 14 estão 
em processo de contratação”, in-
formou a diretora. 

O diretor-geral Lísias Tomé afir-
ma que o atendimento aos pacien-
tes internados não deixa de ser 
feito. “Hoje, o que o Hospital de Re-
taguarda precisa é de mais pessoal. 
Estamos atendendo os 30 leitos de 
UTI, mais a enfermaria, sem faltar 
equipamentos e com muita dedica-
ção. A situação atual, com certeza, 
não é a ideal, mas estamos conse-
guindo dar conta com muito sacrifí-
cio”, comenta Lísias. 

Cascavel já perdeu 
55 pessoas em março;
aumento é de 5 vezes

Hospital de 
Retaguarda dobra
a capacidade, 
mas segue lotado

VENTILADORES reforçam estrutura, que funciona com aparelhos emprestados

SECOM

Idade data do óbito
51 01/12/2020
52 08/12/2020
56 08/12/2020
57 04/12/2020
58 05/12/2020
62 06/12/2020
73 04/12/2020
77 04/12/2020
80 04/12/2020

Idade data do óbito
58 04/01/2021
61 06/01/2021
68 05/01/2021
71 03/01/2021
73 01/01/2021
78 01/01/2021
81 07/01/2021
81 03/01/2021
88 08/01/2021
90 08/01/2021

Idade data do óbito
54 03/02/2021
58 08/02/2021
65 08/02/2021
66 06/02/2021
73 08/02/2021
74 03/02/2021
84 08/02/2021
85 04/02/2021
85 01/02/2021

DEZEMBRO JANEIRO

IDADE ÓBITO
22 04/mar
22 05/mar
25 05/mar
30 02/mar
38 05/mar
45 06/mar
49 05/mar
52 07/mar
55 04/mar
55 05/mar
55 09/mar
56 02/mar
56 03/mar
56 09/mar
61 03/mar
61 04/mar
61 09/mar
63 01/mar
63 02/mar
63 03/mar
64 01/mar
65 07/mar
65 07/mar
66 02/mar
67 04/mar
68 03/mar
69 03/mar
69 04/mar
69 07/mar
70 02/mar
71 03/mar
71 03/mar
72 02/mar
72 04/mar
72 05/mar
73 05/mar
75 06/mar
77 03/mar
77 06/mar
78 04/mar
78 08/mar
79 02/mar
83 03/mar
83 03/mar
83 08/mar
83 08/mar
84 02/mar
84 08/mar
85 05/mar

IDADE ÓBITO
22 04/mar
22 05/mar
25 05/mar
30 02/mar
38 05/mar
45 06/mar
49 05/mar
52 07/mar
55 04/mar
55 05/mar
55 09/mar
56 02/mar
56 03/mar
56 09/mar
61 03/mar
61 04/mar
61 09/mar
63 01/mar
63 02/mar
63 03/mar
64 01/mar
65 07/mar
65 07/mar
66 02/mar
67 04/mar
68 03/mar
69 03/mar
69 04/mar
69 07/mar
70 02/mar
71 03/mar
71 03/mar
72 02/mar
72 04/mar
72 05/mar
73 05/mar
75 06/mar
77 03/mar
77 06/mar
78 04/mar
78 08/mar
79 02/mar
83 03/mar
83 03/mar
83 08/mar
83 08/mar
84 02/mar
84 08/mar
85 05/mar

IDADE ÓBITO
22 04/mar
22 05/mar
25 05/mar
30 02/mar
38 05/mar
45 06/mar
49 05/mar
52 07/mar
55 04/mar
55 05/mar
55 09/mar
56 02/mar
56 03/mar
56 09/mar
61 03/mar
61 04/mar
61 09/mar
63 01/mar
63 02/mar
63 03/mar
64 01/mar
65 07/mar
65 07/mar
66 02/mar
67 04/mar
68 03/mar
69 03/mar
69 04/mar
69 07/mar
70 02/mar
71 03/mar
71 03/mar
72 02/mar
72 04/mar
72 05/mar
73 05/mar
75 06/mar
77 03/mar
77 06/mar
78 04/mar
78 08/mar
79 02/mar
83 03/mar
83 03/mar
83 08/mar
83 08/mar
84 02/mar
84 08/mar
85 05/mar

IDADE ÓBITO
22 04/mar
22 05/mar
25 05/mar
30 02/mar
38 05/mar
45 06/mar
49 05/mar
52 07/mar
55 04/mar
55 05/mar
55 09/mar
56 02/mar
56 03/mar
56 09/mar
61 03/mar
61 04/mar
61 09/mar
63 01/mar
63 02/mar
63 03/mar
64 01/mar
65 07/mar
65 07/mar
66 02/mar
67 04/mar
68 03/mar
69 03/mar
69 04/mar
69 07/mar
70 02/mar
71 03/mar
71 03/mar
72 02/mar
72 04/mar
72 05/mar
73 05/mar
75 06/mar
77 03/mar
77 06/mar
78 04/mar
78 08/mar
79 02/mar
83 03/mar
83 03/mar
83 08/mar
83 08/mar
84 02/mar
84 08/mar
85 05/mar

IDADE ÓBITO
22 04/mar
22 05/mar
25 05/mar
30 02/mar
38 05/mar
45 06/mar
49 05/mar
52 07/mar
55 04/mar
55 05/mar
55 09/mar
56 02/mar
56 03/mar
56 09/mar
61 03/mar
61 04/mar
61 09/mar
63 01/mar
63 02/mar
63 03/mar
64 01/mar
65 07/mar
65 07/mar
66 02/mar
67 04/mar
68 03/mar
69 03/mar
69 04/mar
69 07/mar
70 02/mar
71 03/mar
71 03/mar
72 02/mar
72 04/mar
72 05/mar
73 05/mar
75 06/mar
77 03/mar
77 06/mar
78 04/mar
78 08/mar
79 02/mar
83 03/mar
83 03/mar
83 08/mar
83 08/mar
84 02/mar
84 08/mar
85 05/mar
85 06/mar
86 04/mar
86 04/mar
88 01/mar
89 01/mar
90 07/mar

MARÇO

FEVEREIRO
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Cascavel registra o período 
mais letal de toda a pandemia do 
novo coronavírus. Em nove dias, 
março já acumula 55 mortes (to-
das ocorridas neste mês), mais de 
cinco vezes o registrado no mesmo 
período de janeiro (10 óbitos), feve-
reiro e dezembro, com nove mortes 
cada um. Esses dados consideram 
a ocorrência do óbito, mesmo com 
confirmação posterior.

Das vítimas deste mês, 19 são 
mulheres e 36 homens. Também 
chama a atenção a queda na faixa 
etária. Analisando apenas os óbi-
tos registrados nos nove primeiros 
do mês, em dezembro, os mais 
jovens tinham 51 e 52 anos; em 
janeiro, eram 58 e 61; em feverei-
ro, 54 e 58 anos. Agora, em mar-
ço, oito vítimas tinham menos de 
60 anos: 22, 25, 30, 38, 45, 55 e 
dois de 56 anos.

RECORDE DE INTERNADOS
E tudo indica que isso ainda vai 

piorar. Cascavel registrou ontem re-
corde de pacientes internados em 
UTI. Conforme boletim diário, havia 
81 cascavelenses em unidades in-
tensivas, em diferentes hospitais da 
Macrorregional Oeste, que abrange 
sete Regionais de Saúde. Até então, 
o maior número era de 79, também 
registrado em março (dia 6).

No próximo dia 22, completa um 
ano o primeiro registro do novo coro-
navírus em Cascavel. Até ontem, já 
eram 390 óbitos por complicações da 
covid-19, com 25.825 infectados. 

 Em menos de 15 dias, o Hos-
pital de Retaguarda de Cascavel 
ampliou em 114% o número de 
UTIs (Unidade de Terapia Inten-
siva) para atender os pacientes 
com covid-19.

Segundo o diretor-geral Lísias 
Tomé, a unidade funciona atual-
mente com 16 leitos a mais do 
que possuía no dia 28 de feverei-
ro. “Inicialmente, eram 14 [UTIs], 
aumentamos para 20 e depois 
para 30 em situação de urgência, 
mesmo assim, permanecemos lo-
tados”, conta o médico. “Os 30 
leitos que temos de UTI estão ocu-
pados com pacientes intubados”. 

Dos 28 leitos de enfermaria, 
19 estavam sendo usados ontem. 
“Não temos vagas para pacientes 
graves que precisam de UTI. Para 
enfermaria ainda temos, mas são 
apenas nove leitos”, acrescenta.

Esta semana, o hospital rece-
beu novos respiradores, mas es-
ses equipamentos não significam 
aumento de leitos nem na amplia-
ção da capacidade de atendimen-
to. Dos 15 respiradores que che-
garam do Ministério da Saúde no 
fim de semana a Cascavel, cinco 
foram destinados para o HUOP 
(Hospital Universitário do Oeste do 
Paraná) e dez ficaram à disposição 
do Município. Desses, cinco serão 
direcionados de acordo com a ne-
cessidade das unidades e os ou-
tros cinco já estão sendo usados 
no Hospital de Retaguarda.

Lísias explica que esses equi-
pamentos ajudaram a substituir 
aparelhos que estavam sendo 
usados. “Tínhamos 20 ventilado-
res hospitalares próprios para os 
leitos de UTIs e dez ventiladores 

 Projeto-piloto com pontos de oxigênio 
pode desafogar o sistema hospitalar

O projeto-piloto da Secretaria de Saúde de Cascavel prevê a implantação de pon-
tos de oxigênio para pacientes com covid-19. Imediatamente, serão instalados dez 
pontos no Caps 3 com equipe médica de apoio 24 horas. “Importante ressaltar que 
ninguém pode procurar atendimento no local. Não é pronto-atendimento nem in-

ternamento. Isso é para evitar que o doente tenha o caso agravado e precise de um 
leito de enfermaria ou UTI”, explica o secretário de Saúde, Miroslau Bailak.

O secretário informa que, se o projeto der certo, será ampliado para as UBSs (Unida-
des Básicas de Saúde) e as USFs (Unidade de Saúde da Família) e, assim, desafogar o 

sistema hospitalar e as UPAs, que hoje estão superlotados.  
Os pacientes serão encaminhados para os pontos de oxigênio somente pelas equipes de 
saúde que vão fazer a identificação dos pacientes que precisam do suporte, mas ainda 

não de leito. Em caso de agravamento, o doente é conduzido para o hospital.
“Não temos nenhum leito sequer na cidade e na região, nem no sistema público 

nem no privado, por conta do número de infectados”, lembra o secretário.
Os pacientes que serão levados para esses pontos são pessoas no início da infecção, 
que estão começando a fazer uma insuficiência respiratória e que poderiam precisar 

de um leito de UTI no futuro. A intenção da Secretaria de Saúde é que o infectado 
use a medicação via oral nesse ponto de oxigênio na dosagem correta e consiga se 

recuperar antes de precisar de um leito.  Os pontos começam a serem abertos nesta 
quarta-feira (10) em fase de teste. O secretário mais uma vez implora que a popula-

ção evite aglomerações, use a máscara e fazem a higiene para evitar o contágio. 

de transporte que emprestamos 
das ambulâncias do Consamu, 
mas que não suportam muito tem-
po o uso contínuo. Pegamos então 
esses cinco recebidos do Município 
esta semana e devolvemos os de 
transporte para as ambulâncias. É 
necessário, ainda, a troca de mais 
cinco respiradores de transporte por 
respiradores hospitalares e, para 
isso, estamos buscando alternativas 
viáveis”, explica o diretor-geral.

EQUIPES
Apesar da superlotação cons-

tante, da necessidade de adapta-
ção dos equipamentos e de pre-
cisar reformular a estrutura física 
com a criação de duas novas alas, 
segundo a diretora de Enfermagem 
Jéssica Adriane da Zielinski, o nú-

mero de profissionais que atuam 
no Hospital de Retaguarda não au-
mentou. “Continuamos com o to-
tal de 217 funcionários, incluindo 
médicos, enfermeiros, auxiliares e 
pessoal de apoio. Novos profissio-
nais foram convocados e 14 estão 
em processo de contratação”, in-
formou a diretora. 

O diretor-geral Lísias Tomé afir-
ma que o atendimento aos pacien-
tes internados não deixa de ser 
feito. “Hoje, o que o Hospital de Re-
taguarda precisa é de mais pessoal. 
Estamos atendendo os 30 leitos de 
UTI, mais a enfermaria, sem faltar 
equipamentos e com muita dedica-
ção. A situação atual, com certeza, 
não é a ideal, mas estamos conse-
guindo dar conta com muito sacrifí-
cio”, comenta Lísias. 

Cascavel já perdeu 
55 pessoas em março;
aumento é de 5 vezes

Hospital de 
Retaguarda dobra
a capacidade, 
mas segue lotado

VENTILADORES reforçam estrutura, que funciona com aparelhos emprestados

SECOM

Idade data do óbito
51 01/12/2020
52 08/12/2020
56 08/12/2020
57 04/12/2020
58 05/12/2020
62 06/12/2020
73 04/12/2020
77 04/12/2020
80 04/12/2020

Idade data do óbito
58 04/01/2021
61 06/01/2021
68 05/01/2021
71 03/01/2021
73 01/01/2021
78 01/01/2021
81 07/01/2021
81 03/01/2021
88 08/01/2021
90 08/01/2021

Idade data do óbito
54 03/02/2021
58 08/02/2021
65 08/02/2021
66 06/02/2021
73 08/02/2021
74 03/02/2021
84 08/02/2021
85 04/02/2021
85 01/02/2021

DEZEMBRO JANEIRO

IDADE ÓBITO
22 04/mar
22 05/mar
25 05/mar
30 02/mar
38 05/mar
45 06/mar
49 05/mar
52 07/mar
55 04/mar
55 05/mar
55 09/mar
56 02/mar
56 03/mar
56 09/mar
61 03/mar
61 04/mar
61 09/mar
63 01/mar
63 02/mar
63 03/mar
64 01/mar
65 07/mar
65 07/mar
66 02/mar
67 04/mar
68 03/mar
69 03/mar
69 04/mar
69 07/mar
70 02/mar
71 03/mar
71 03/mar
72 02/mar
72 04/mar
72 05/mar
73 05/mar
75 06/mar
77 03/mar
77 06/mar
78 04/mar
78 08/mar
79 02/mar
83 03/mar
83 03/mar
83 08/mar
83 08/mar
84 02/mar
84 08/mar
85 05/mar

IDADE ÓBITO
22 04/mar
22 05/mar
25 05/mar
30 02/mar
38 05/mar
45 06/mar
49 05/mar
52 07/mar
55 04/mar
55 05/mar
55 09/mar
56 02/mar
56 03/mar
56 09/mar
61 03/mar
61 04/mar
61 09/mar
63 01/mar
63 02/mar
63 03/mar
64 01/mar
65 07/mar
65 07/mar
66 02/mar
67 04/mar
68 03/mar
69 03/mar
69 04/mar
69 07/mar
70 02/mar
71 03/mar
71 03/mar
72 02/mar
72 04/mar
72 05/mar
73 05/mar
75 06/mar
77 03/mar
77 06/mar
78 04/mar
78 08/mar
79 02/mar
83 03/mar
83 03/mar
83 08/mar
83 08/mar
84 02/mar
84 08/mar
85 05/mar

IDADE ÓBITO
22 04/mar
22 05/mar
25 05/mar
30 02/mar
38 05/mar
45 06/mar
49 05/mar
52 07/mar
55 04/mar
55 05/mar
55 09/mar
56 02/mar
56 03/mar
56 09/mar
61 03/mar
61 04/mar
61 09/mar
63 01/mar
63 02/mar
63 03/mar
64 01/mar
65 07/mar
65 07/mar
66 02/mar
67 04/mar
68 03/mar
69 03/mar
69 04/mar
69 07/mar
70 02/mar
71 03/mar
71 03/mar
72 02/mar
72 04/mar
72 05/mar
73 05/mar
75 06/mar
77 03/mar
77 06/mar
78 04/mar
78 08/mar
79 02/mar
83 03/mar
83 03/mar
83 08/mar
83 08/mar
84 02/mar
84 08/mar
85 05/mar

IDADE ÓBITO
22 04/mar
22 05/mar
25 05/mar
30 02/mar
38 05/mar
45 06/mar
49 05/mar
52 07/mar
55 04/mar
55 05/mar
55 09/mar
56 02/mar
56 03/mar
56 09/mar
61 03/mar
61 04/mar
61 09/mar
63 01/mar
63 02/mar
63 03/mar
64 01/mar
65 07/mar
65 07/mar
66 02/mar
67 04/mar
68 03/mar
69 03/mar
69 04/mar
69 07/mar
70 02/mar
71 03/mar
71 03/mar
72 02/mar
72 04/mar
72 05/mar
73 05/mar
75 06/mar
77 03/mar
77 06/mar
78 04/mar
78 08/mar
79 02/mar
83 03/mar
83 03/mar
83 08/mar
83 08/mar
84 02/mar
84 08/mar
85 05/mar

IDADE ÓBITO
22 04/mar
22 05/mar
25 05/mar
30 02/mar
38 05/mar
45 06/mar
49 05/mar
52 07/mar
55 04/mar
55 05/mar
55 09/mar
56 02/mar
56 03/mar
56 09/mar
61 03/mar
61 04/mar
61 09/mar
63 01/mar
63 02/mar
63 03/mar
64 01/mar
65 07/mar
65 07/mar
66 02/mar
67 04/mar
68 03/mar
69 03/mar
69 04/mar
69 07/mar
70 02/mar
71 03/mar
71 03/mar
72 02/mar
72 04/mar
72 05/mar
73 05/mar
75 06/mar
77 03/mar
77 06/mar
78 04/mar
78 08/mar
79 02/mar
83 03/mar
83 03/mar
83 08/mar
83 08/mar
84 02/mar
84 08/mar
85 05/mar
85 06/mar
86 04/mar
86 04/mar
88 01/mar
89 01/mar
90 07/mar
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 A porta da frente ou porta prin-
cipal da casa, sempre é um tema 
que vai muito além de apenas defi-
nir quais as melhores cores, orga-
nização adequada do local e dos 
materiais com que são feitas.

Alguns princípios do Feng Shui 
fazem dela um dos símbolos prin-
cipais da sua residência e merece 
atenção porque é como se fosse a 
“boca” da casa. É por ela que nos 
alimentamos e nos comunicamos, 
duas funções primordiais para uma 
vida equilibrada. É pela porta de 
entrada que a casa recebe a energia 
que vai nutri-la, seja ela boa ou ruim. 

O tamanho da porta da frente 
deve ser proporcional à casa, mas 
é interessante que a ela cause 
uma boa impressão e seja de um 
tamanho adequado. 

A abertura da porta deve ser 
ampla e total para que a energia 
entre no seu lar de forma inteira e 
não de maneira parcial.

 A por ta da frente também 
deve ser maior que as outras por-
tas dentro da casa.  

A cor é algo muito pessoal, 
mas deve ser a mais convidativa 
possível e deve chamar a aten-
ção de todos os olhares: azul 
(espiritualidade), preto (traba-
lho) cinza (amigos).

Portas em geral são relaciona-
das com doenças nas juntas, arti-
culações. Por tas bloqueadas ou 
raspando podem ser associa-
das com problemas de diges-
tão e nas costas. Por isso, é 
bom ter atenção e garantir que 

POR QUE A

estejam bem conservadas e fun-
cionando per feitamente.

Vale investir na iluminação de 
sua porta de entrada também, e 
deixar o caminho bem evidente e 
iluminado para as boas energias 
chegarem até a sua casa. 

Verifique se sua porta abre para 
dentro ou para fora. A maioria das 

portas da frente abre para dentro, 
de forma que você ou seus convi-
dados podem entrar facilmente na 
casa assim que a porta se abrir. 

Por outro lado, por tas que  
abrem para fora, fazem você e 
seus convidados terem que dar 
alguns passos para trás antes de 
entrar na casa. 

da frente da 
sua casa é tão 
importantePORTA 
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Vai achar difícil suportar pessoas de mente estreita. 
Você deveria tirar um tempo para respirar e resolver 
as coisas - você está cansado. No amor há previsão 
de paz e tranquilidade.

Aquário 21/01 a 19/02
Você vai ser diplomático sem ter que fazer nenhum 
esforço, o que será muito útil. Fale abertamente 
sobre seus projetos. É o momento certo para o 
amor, aproveite.

Peixes 20/02 a 20/03
Sua franqueza renderá frutos, as pessoas que o 
cercam vão admirá-lo por isso. Uma oportunidade 
de mudança em sua esfera emocional o pegará 
de surpresa.

Dia bom para tudo relacionado com processos admi-
nistrativos, legais e oficiais. Certas pessoas vão exigir 
muito de você, mas tenha certeza de que é capaz de 
fazer o que está assumindo.

Leão 22/07 a 22/08
Seja paciente e mantenha a cabeça fria. Uma nova 
oportunidade está tomando forma. Tire tempo antes 
tomar uma decisão e estudar esta nova direção.

Virgem 23/08 a 22/09
Você sente que está chegando perto da verdade. 
Declare sua posição sem hesitação, mas sem 
ser agressivo. Dê asas ao coração e expresse 
seus sentimentos.

Você terá tempo para se concentrar em um projeto 
pessoal, mas não comente nada ainda. Vai rever a 
sua saúde e o seu estilo de vida diário e vai trabalhar 
em algumas mudanças 

A influência de um amigo próximo será benéfica e 
eliminará as suas dúvidas, por isso não se desligue. 
Você vai estar cheio de vitalidade e nada vai impedi-lo, 
fisicamente falando. 

Vai ser o centro das atenções e não tem nenhum 
problema em convencer as pessoas a trabalhar com 
você em seus projetos. Evite discussões acaloradas 
que gastam suas energias.

Câncer 21/06 a 21/07
Trabalhar sozinho será satisfatório. Uma notícia ines-
perada irá colocá-lo em um humor radiante e você será 
mais conciliador. No amor, calmaria.

Tudo vai acontecer tão rapidamente a sua volta, mas 
você precisa relaxar para ter paz interior. Sua vida 
amorosa parece mais incerta. Momento muito bom 
para lidar com projetos difíceis.

Gêmeos 21/05 a 20/06
No amor Você começa a sentir a necessidade de 
reflexão e de se afastar mas  ao mesmo tempo, não 
descuide das suas conexões mais próximas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 67

LC
ABDOMINAL
CRETAOVA

NEILRALAN
ESCARAVELHO

SOACATOU
SOLAANSS

SANTIDADE
DGABATE

REMEDIOACT
RETTROPA

CARPIDEIRA
IOOZRJ
VAIASLIDO

TRANSVERSAS

Animal
montado 
pelo jó-

quei (pl.)

Local de
acesso à
internet

Alessan-
dra

Negrini,
atriz

Besouro
amuleto
no Egito
Antigo

País da
Polinésia
Francesa
(Oceania)

Videoga-
me sím-
bolo dos

anos 1980

Um dos
afluentes

do rio
Amazonas

Mulher
paga para
chorar em
funerais 

Ser
estudado

pela
Ufologia

Demons- 
tração de 
desagrado 
da plateia

Alessandra
Negrini,

atriz
brasileira

Antônio
Vieira,
padre

português

Lasar
Segall,
pintor

brasileiro

Tipo de
flauta (pl.)

Ilha grega

(?) Seda-
ka, cantor

Base do
caviar

Flores da
Provença

Terreno, em inglês
Lago de (?): é o

maior da América 
do Sul (Venezuela)

Planta do
pé (fig.)

Cena do 
matadouro

Após

Agir, 
em inglês

Cútis

Balneário
de Veneza
"Registro",

em RG

"(?) de Eli-
te", filme

Medida da
cachaça

Sílaba de
"varal"
Rádio

(símbolo)

Exercício
de

academia
feito por

quem
deseja ter
a "barriga
negativa"

De + ela

Ataques
típicos da 
pessoa "es-
tourada"

Atividade caracte-
rizada pelo lema "Fa-

ça você
mesmo"

Reco-
mendação
do médico

Sua (?): 
o Papa

Honrou;
respeitou
Ano, em
francês

2/an. 3/act — lot. 4/neil. 5/vaias. 7/lavanda. 8/lan house. 11/transversas.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
15 
00 
00 
06

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 O sonho de ser juíza foi ceifado 
prematuramente junto com a vida 
de Maria Eduarda Hoffman, de 16 
anos, mor ta no último sábado, 
em Foz do Iguaçu. O acusado do 
crime é o padrasto dela, José Alta-
miro Gomes da Silva, de 56 anos, 
que morreu horas depois em uma 
colisão na BR-277, em Cascavel. 
A menina foi morta com diversos 
golpes de faca.

De acordo com a delegada que 
investiga o caso, Iane Cardoso, 
José não aceitava a separação da 
mãe da adolescente. Eles estavam 
em processo de separação desde 
janeiro de 2020. “A mulher estava 
preparando o trâmite para se sepa-
rar. Ela já tinha deixado claro para 
ele que não desejava manter o 
relacionamento, isso perdurava 

por cerca de um ano e ele não se 
conformava. Ele ameaçava dizendo 
que ia tirar o bem mais precioso 
que ela tinha na vida”, afirmou a 
delegada, referindo-se à filha.

Após o crime, José Altamiro enviou 
áudios para a ex-companheira rela-
tando o ato. A mãe prestou depoi-
mento dizendo que não acreditava 
que ele tivesse coragem de fazer o 
que vinha ameaçando e, por isso, não 
registrou Boletim de Ocorrência.

O casamento entre Jane Maria 
Hoffman e José Altamiro durou 
quase 15 anos, mas ele não que-
ria ir embora enquanto a casa em 
que moravam não fosse vendida.

A morte de Maria Eduarda é tra-
tada como feminicídio e, por conta da 
morte do acusado do crime, o inqué-
rito policial deverá ser finalizado. 

A JOVEM gostava de ficar com a família 

Garota morta por padrasto 
tinha o sonho de ser juíza

Rapaz encontrado no 
Belmonte foi vítima 

de homofobia  
 Um homem de 27 anos foi 

preso na Rua Medicina, no Bairro 
Universitário, em Cascavel, na 
madrugada dessa terça-feira 
(9). A Polícia Militar chegou até 
o local após uma queixa de que 
um homem estava perambulando 
pelas ruas do bairro. 

Ao abordarem o homem, os 
policiais verificaram os documen-
tos e foi constatado que, contra 
ele, havia um mandado de prisão 
em aberto por tráfico de drogas. 
Ele foi encaminhado para a car-
ceragem da 15ª SDP (Subdivisão 
Policial) de Cascavel. 

 Familiares pedem ajuda para encon-
trar Cleverson de Jesus Seixas, que desa-
pareceu na segunda-feira (8). Ele saiu 
para trabalhar às 5h30 e desde então não 
foi mais visto. 

A esposa informou que ele deveria 
ter voltado para o almoço, mas não apa-
receu. Cleverson também não apareceu 
para trabalhar. 

A família registrou um boletim de ocor-
rência e a Polícia Civil investiga o caso. 

O homem saiu com o veículo Scenic da 

ARQUIVO PESSOAL 

O delegado da Polícia Civil Diego Valim disse 
que o assassinato de Leonardo Rodrigues 

da Rocha, encontrado morto em um 
córrego no Loteamento Belmonte, zona 

norte de Cascavel, no dia 22 de fevereiro, é 
considerado crime de homofobia.  O rapaz 

de 30 anos foi sido morto a pedradas e 
arrastado para o córrego. 

Segundo o delegado, Leonardo teria 
abordado o assassino, com quem 

pretendia manter relações sexuais. 
O principal suspeito do crime já tem 

passagens por roubo e furto. Ele 
foi preso na ultima sexta-feira (5) e 
confessou à polícia que, ao entrar 
no veículo, aplicou um mata-leão 

em Leonardo, depois o atingiu com 
pedradas e abandonou o corpo. O 

homem, que não teve o nome divul-
gado, fugiu com o carro da vítima.  

Ele vai responder por homicídio 
qualificado por motivação fútil.

Polícia aborda homem com
mandado de prisão aberto

Família procura Cleverson de Jesus

D
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U
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A
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família. Informações podem ser repassadas 
de forma anônima pelos telefones 190 e 197. 
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Cesar Cielo desistiu de subir a 
montanha, mas não abandonou a 
caminhada. O campeão olímpico e 
mundial descarta tentar uma vaga 
na Olimpíada de Tóquio, neste 
ano, porém segue firme com seus 
treinos dentro e fora das piscinas. 
Ele vai continuar disputando com-
petições de menor porte, com um 
objetivo um tanto incomum na vida 
de um atleta: jamais se aposentar.

“Hoje a Olimpíada não é o meu 
objetivo. Não abandonei os trei-
nos, apenas não estou treinando 
como já fiz para os Jogos de 2008 

e 2012. Estou tentando fazer o 
meu melhor, mas hoje a Olimpíada 
não é o foco da minha vida”, diz 
o dono da única medalha de ouro 
da natação brasileira na história 
olímpica, na prova dos 50m livre, 
em Pequim-2008.

Cielo tem outros desafios em 
seu caminho. Quase tão difíceis 
quanto buscar a classificação 
olímpica. O atleta de 34 anos 
tenta conciliar as braçadas com 
seus projetos comerciais e ações 
sociais. Para tanto, ele se impôs 
o ousado objetivo de acabar com 

a ideia de aposentadoria, algo que 
vinha nutrindo nos últimos anos.

“Hoje quero ter um equilíbrio 
entre dentro e fora da água. Eu 
não quero e não pretendo parar de 
nadar oficialmente. Esta foi uma 
decisão que tomei bem recente-
mente. Para ser bem sincero, eu 
estava brigando bastante com 
essa transição de carreira, mas 
eu vi que, para a minha felicidade 
e para o pessoal lá de casa con-
tinuar me aguentando, eu não 
posso largar a natação”, revelou 
o atleta, entre risos. 

 Depois de paralisar os treina-
mentos presenciais em respeito ao 
decreto estadual do dia 26 de feve-
reiro e que estabeleceu uma qua-
rentena restritiva em todo o Paraná 
até as 5h desta quarta-feira (8), o 
Cascavel Futsal volta ao trabalho 
nesta quinta-feira (11).

Mesmo assim, o preparador 
físico do time, Raphael Martins, 
conta que as atividades não foram 
interrompidas completamente. 
“Mais uma vez, assim como fize-
mos no ano passado, realizamos 
treinos remotos e individuais para 
não interromper completamente 
nosso cronograma e acompanhar 
os trabalhos de cada jogador”.

Para o técnico Cassiano Klein, 
é preciso exercitar mais uma vez 
a paciência. “Desde o ano pas-
sado temos enfrentado situações 
desafiantes que exigiram muita 
paciência, disciplina e dedicação. 
Desta vez não foi diferente. É um 
desafio grande para todos nós e 
precisamos nos adaptar fazendo 
com que o nosso trabalho seja o 

Cascavel Futsal volta aos 
treinos presenciais quinta

Cesar Cielo descarta Tóquio, mas seguirá competindo

menos prejudicado possível”, afir-
mou o treinador.

De acordo com o arbitral, o iní-
cio do Campeonato Paranaense de 
Futsal estava previsto para este 

EQUIPE volta às quadras para retomar os treinos coletivos

DIVULGAÇÃO

sábado (dia 13), mas foi remar-
cado para o dia 20, porém, isso 
só deve acontecer se a pandemia 
não se agravar e se os decretos 
municipal e estadual permitirem. 
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 FOTOS: ASSESSORIA FC CASCAVEL  

 Decisão é de cada prefeitura
O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, disse que a decisão de autori-

zar ou não as partidas de futebol do Paranaense é de cada prefeitura. “É muito 
importante destacar que o protocolo de segurança da CBF [Confederação Bra-
sileira de Futebol], que foi discutido também pela Federação Paranaense aqui, 

na Secretaria de Estado da Saúde, determina que todas as pessoas presentes na 
prática esportiva estejam testadas. Muitas prefeituras decidiram não autorizar 
as partidas e o Ministério Público também se manifestou [contra]. Depende da 

autonomia dos municípios em concordar com isso ou não”, avalia.

Jogos do Paranaense são 
confirmados após pausa

A Federação Paranaense de 
Futebol remarcou três par tidas 
atrasadas do Campeonato Para-
naense para esta quinta-feira (11). 
São dois jogos válidos pela pri-
meira rodada e um pela segunda. 
Os jogos foram suspensos em cima 
da hora, devido a decreto estadual 
que determinou quarentena restri-
tiva em todo o Paraná, válida até 
as 5h desta quarta-feira.

Válidos pela primeira rodada, 
o Toledo recebe o Rio Branco no 
Estádio 14 de Dezembro às 17h15; 
enquanto o Londrina enfrenta o 
Maringá, às 16h, em Arapongas, 
porque a prefeitura local não auto-
rizou a partida no Estádio do Café.

E, pela segunda rodada, às 16h, 
em Pato Branco, o Futebol Clube 
Cascavel joga contra o Azuriz. 

O técnico do time cascave-
lense, Tcheco, admite que, depois 
do adiamento, a ansiedade pela 
estreia aumentou, mas garante o 
elenco está preparado para bus-
car um bom resultado. “Vamos 
estrear contra um adversário que 
já jogou no campeonato contra 
um postulante ao título, que é 
o Operário. Nesse jogo, o Azuriz 
teve um grande resultado, que 
foi um empate fora de casa. É 
um time bem estruturado e com 
um planejamento bem formulado”, 
analisa Tcheco. 

O FC Cascavel treina nesta quar-
ta-feira (10) e depois embarca com 
destino a Pato Branco, onde inicia 
a concentração para a partida.

Outros dois confrontos válidos 
ainda pela primeira rodada do Esta-
dual precisam ser remarcados: Cori-
tiba x Cascavel Clube Recreativo e 
Futebol Clube Cascavel x Paraná.

FUTEBOL Clube Cascavel realiza último treino antes de embarcar para o sudoeste do Estado

   PRIMEIRA RODADA
Quinta-feira (11) - 17h15  Toledo x Rio Branco, em Toledo
Quinta-feira (11) - 16h  Londrina x Maringá, em Arapongas

    SEGUNDA RODADA
Quinta-feira (11) - 16h  Azuriz x FC Cascavel, em Pato Branco
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A derrota por 4 a 1, em casa, dificultou 
bastante as coisas para o Barcelona na Liga 
dos Campeões. Hoje, o time joga na França 
contra o PSG precisando repetir o milagre 
de 2017, quando reverteu placar seme-
lhante e aplicou 6 a 1 no jogo da volta.

Embalado pela série de quatro vitó-
rias seguidas em La Liga e a classificação 
para a final da Copa do Rei, o time precisa 
aplicar um 4 a 0 na equipe francesa para 

garantir a classificação, pois, caso o placar 
agregado fique em 4 x 4, o PSG se classi-
fica por ter feito um maior número de gols 
fora de casa. Já o time da casa vai para o 
confronto mais tranquilo pela ampla van-
tagem construída do jogo de ida. Também 
embalado por três vitórias consecutivas, 
a equipe de Mauricio Pochettino não 
terá Neymar, vetado pelo departamento 
médico após exames realizados ontem.

 Com seis equipes, o Paraná 
terá uma das maiores representa-
tividades na edição 2021 da Copa 
Intelbrás do Brasil. A partir de hoje, 
as equipes que disputam a fase 
em jogo único entram em campo. 
O Cianorte recebe o Paraná Clube, 
a partir das 18h, no Estádio Albino 
Turbay. Por ter menor ranquea-
mento, o time da casa precisará 
da vitória para avançar. O time da 
capital joga por um empate.

Com a necessidade da vitória, o 
Cianorte conta com o retrospecto 
positivo contra os times da capital 
jogando em casa, mas também vai 
com uma formação mais ofensiva. 
Gabriel Moreira, com uma lesão 
muscular sofrida minutos antes 
da estreia no Paranaense, segue 

Paranaenses estreiam 
na Copa do Brasil

desfalcando o time. Com isso, 
Buba se mantém como titular.

O Paraná Clube terá o primeiro 
teste depois da reformulação no 
elenco. Do time que fez as últi-
mas partidas na Série B, apenas 
o goleiro Renan permanece como 
titular. A dúvida do técnico Maurílio 
Silva está entre o meia Juninho, 
que veio do Paysandu, e o atacante 
Hugo Sanches, que estava no Vila 
Nova-GO para formar no ataque. 

FC Cascavel
O confronto do Futebol Clube Cascavel na 

Copa do Brasil será em casa, na quinta-
-feira, dia 18, às 18h, contra o Figueirense, 
no Estádio Olímpico Regional. No mesmo 
dia, o Coritiba enfrenta o União em Ron-

donópolis, pelo Grupo 39, às 19h15. 

 Barcelona tenta mais uma virada histórica

Grêmio inicia 
nova fase contra 

estreantes
A nova fase do Grêmio proposta por 

Renato Portaluppi se inicia nesta 
quarta-feira, com a estreia na fase 
2 da Taça Libertadores de América. 
A partir das 21h30, o time recebe 

os peruanos do Ayacucho, time que 
estreia na competição sul-americana 

e fará sua primeira partida oficial 
no ano de 2021. O jogo da volta 

está marcado para o dia 16, curiosa-
mente, no Equador.

E, pelo jeito, Renato levou a sério a 
história de reformulação. A convo-

catória não traz os nomes do goleiro 
Paulo Sérgio, criticado na final da 

Copa do Brasil, do meia Jean Pyerre 
e do atacante Pepê. A chance maior 
é que Pinares e Ferreirinha entrem 

como titulares.
O Ayacucho teve um bom desem-

penho na Copa Movistar, disputada 
no ano passado. Classificou-se em 

primeiro na fase de grupos com sete 
vitórias em nove jogos, apenas uma 

derrota, além de ter marcado 20 gols 
e ter cedido apenas nove. 

O JOGO terá transmissão ao vivo pelo SBT e 
pelo serviço de streaming Conmebol TV. 
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