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Desde dezembro do ano passado, vigora no Paraná o toque de recolher das 23h às 
5h, cujo principal objetivo é reduzir as vítimas de acidentes de trânsito para poupar os 

hospitais, sobrecarregados com a covid-19. Em Cascavel, a restrição parece não ter efeito 
e as ruas da cidade mataram 54% a mais que no ano passado. l Pág. 12

Com toque de recolher, trânsito
mata 54% a mais em um ano
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Cores e obras 
Uma transformação acontece em uma comunidade 
que durante mais de 20 anos sonhou com asfalto, 

calçadas, galerias, dignidade. Tudo isso foi alcançado 
pelos moradores do Conjunto Dona Laíce, no Bairro 

Cascavel Velho. O projeto prevê a pintura de 100 casas 
com cores vivas e até mesmo o prefeito Leonaldo 

Paranhos pôs a mão na massa: “Aqui moram pessoas que 
merecem ter dignidade e este olhar do poder público 

com obras de infraestrutura e fazendo uma revitalização, 
colorindo as casas e dando alegria às pessoas”.  



Nublado com 
pancadas de chuvaSolSol
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Governador Ratinho 
Junior, ao anun-
ciar a volta das 

aulas no Paraná a 
partir da próxima 

segunda-feira.  

Sem revisão da tabela do IR, mais de 10 
milhões de pessoas são prejudicadas

A tabela do Imposto de Renda não é revisada desde 2015. 
Apesar de prometer, o governo federal não atualizou a tabela 
do Imposto de Renda deste ano e a defasagem em relação à 
inflação já está em 113,09%. Isso significa que nós, os contri-
buintes, pagamos mais devido aos tributos indiretos incluídos 
nas mais diversas despesas. É um aumento de imposto. Não 
há outra maneira de descrever a situação.

Também há a questão da inflação acumulada, que se 
arrasta ano após anos. Somente em 2020, a inflação oficial 
foi de 4,52%. Enquanto não houver revisão da tabela do IR, a 
defasagem aumenta sem parar. A que ponto chegará?

Sem revisão adequada, cerca de 10 milhões de pessoas 
que deveriam estar isentas do Imposto de Renda estão obri-
gadas a fazer declarações anuais. São esperadas 32 milhões 
de declarações. A isenção vale apenas para quem ganha até 
R$ 1.903,98 por mês, sendo que o certo seria para os que 
ganham até R$ 4.022,89.

Veja bem. Há casos de pessoas que terão de devolver o 
valor do auxílio emergencial. O quão absurdo é isso? Sem 
falar que o teto salarial de muitas profissões essenciais, como 
auxiliares e técnicos de enfermagem, está na casa dos R$ 
3 mil. É um absurdo retirar parte da renda de pessoas que 
deveriam estar isentas do IR - ainda mais de profissões tão 
importantes. A atualização da tabela é mais que necessária.

Chega de promessas não cumpridas. A cada ano as des-
pesas aumentam mais. Vamos esperar chegar aos 200% de 
defasagem para fazer alguma coisa?

Antonio Tuccilio é presidente da CNSP (Confederação 
Nacional dos Servidores Públicos)

Muitas nuvens

“A volta dos conteúdos 
presenciais é fruto do 
desejo do Estado, de 

muitos professores, diretores 
e também de pais de alunos. 
Estamos em sintonia com os 
municípios. Inclusive muitos 
deles já retomaram as aulas 

dentro da rede municipal. Além 
disso, pesquisas mostram que o 
ambiente escolar não é de 
alto risco para a propaga-

ção da covid-19”.
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R e s i d e n c e

 3 Suítes (2 por andar)

 Varanda Gourmet com 17,50 m2

 Infraestrutura para tomada de 
abastecimento de veículo elétrico

 20 Pavimentos     34 Apartamentos

Localização:
Rua Flamboyant, 1933
Coqueiral – Cascavel-PRVENHA 

SE SURPREENDER!

 Fachada com materiais 
diferenciados: pastilha de 
porcelana, massa texturizada 
e vidro espelhado

DGI Construtora Ltda.
Rua Presidente JK, 1203 - Sala 04 - Cascavel/PR

www.dgiconstrutora.com.br
contato@dgiconstrutora.com.br

Fones (45) 3039-5001 – (45) 99912-8243
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Nublado
Quinta 6/5/2021
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Sexta 7/5/2021

Chapecó - Um crime bárbaro 
chocou o País nessa terça-feira. 
Um jovem de 18 anos identifi-
cado como Fabiano Kipper Mai 
matou cinco pessoas, entre elas 
três crianças de seis meses a 
dois anos de idade, uma profes-
sora e uma funcionária ao inva-
dir uma creche armado com um 
uma adaga (espada) em Sauda-
des, município de 9,8 mil habi-
tantes a 60km de Chapecó, no 
oeste de Santa Catarina.

Segundo o delegado da 
Polícia Civil, Jerônimo Marçal 
Ferreira, o autor do crime, sem 

histórico criminal, foi até a cre-
che Pró-Infância Aquarela, de 
bicicleta, por volta das 10h. Ao 
entrar na creche, ele começou 
a atacar uma professora de 30 
anos que, mesmo ferida, correu 
para uma sala onde estavam 
quatro crianças e uma funcio-
nária da escola, na tentativa de 
alertar sobre o perigo.

O rapaz, então, teria ata-
cado as crianças na sala e a fun-
cionária da escola. Duas meni-
nas de menos de dois anos e a 
professora morreram no local. 
Outra criança e a funcionária 

morreram no hospital. A pro-
fessora Keli Aniecevski tinha 26 
anos, e a agente educativa Mirla 
Renner, tinha 20 anos.

Uma professora da escola - 
que não estava na unidade no 
momento do ataque - disse que, 
segundo relatos, funcionárias 
esconderam os bebês quando 
o assassino começou o ataque.

O Corpo de Bombeiros rela-
tou que, ao chegar ao local, 
o jovem já havia sido contido 
por populares. Ele tinha um 
ferimento profundo no pes-
coço e perguntava quantas 

vítimas teria conseguido atin-
gir. As informações são de que 
ele teria tentado tirar a própria 
vida. Ele foi levado ao Hospital 
de Pinhalzinho, depois transfe-
rido a Chapecó.

Segundo o delegado regional 
Ricardo Casagrande, equipes de 
pelo menos quatro municípios 
foram envolvidas na investigação 
e vasculharam a casa do jovem 
para tentar entender o ataque. 

O governador de Santa Cata-
rina, Carlos Moisés (PSL), chorou 
ao saber do ataque e lamentou o 
ocorrido: “Todas as energias das 

Barbárie: Rapaz invade creche e mata 5

forças de segurança da região 
devem ser empregadas no escla-
recimento desse trágico episó-
dio”, afirmou, no Twitter. 

Keli Adriane e Mirla Renner 
morreram uma escola infantil

DIVULGAÇÃO
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 Discussão antecipada 
pelo próprio prefeito Leo-
naldo Paranhos, que no 
início de janeiro pediu 
estudo para municipaliza-
ção da água em Cascavel, 
chega aos corredores da 
Câmara de Vereadores, 
que nesta quarta-feira (5) 
realiza audiência pública. 
Em pauta, além das cons-
tantes queixas de falta 
de água e a carência na 
manutenção no sistema, 
os parlamentares preten-
dem iniciar a discussão 
para a nova concessão. 
O atual contrato de con-
cessão para prestação 
dos serviços de água e 
esgoto de Cascavel, que 
é prestado pela Sanepar, 
termina em 2024.

São dois os objetivos 
que levaram os vereado-
res a iniciar as discussões 
do novo contrato agora. 
O primeiro é evitar imbró-
glios semelhantes aos que 
estão acontecendo na nova 
concessão das rodovias do 
Paraná, que não vai aconte-
cer até novembro de 2021, 
quando finalizam os atuais 
contratos. O segundo é 
não cometer os erros de 
2004, quando o contrato 
foi renovado sem o aval 
dos vereadores.

Cumprindo mandato na 
época, o vereador Josias 
de Souza (MDB) guarda 
lembranças no episódio. 
“Lembro muito bem de 
2004. As discussões 
começaram dois anos 
antes. A Câmara chegou 
até a discutir uma pos-
sível municipalização, 
contudo, às vésperas 
da renovação, o prefeito 
da época, Edgar Bueno, 
simplesmente não enviou 

para a Câmara e assinou 
o contrato”. 

Também integrante da 
legislatura de 2004, Cidão 
da Telepar (PSB) afirma 
que Edgar Bueno baixou 
um decreto e assinou a 
renovação sem o aval da 
Câmara de Vereadores, 
que havia elaborado uma 
lista de reivindicações. 

O ex-vereador Misael 
Pereira de Almeida, que 
chegou a presidir o Legis-
lativo entre 2000 e 2004, 
conta que, naquele ano, 
não era necessária a 
autorização dos vereado-
res para a renovação do 
contrato. “Apesar de fazer 
algumas ações para tentar 
opinar sobre o assunto, 
era o Executivo quem fazia 
e dava a palavra final”.

O vereador Celso Dal 
Molin (PL), um dos par-
lamentares mais ativos 
quando o assunto é Sane-
par, é um dos autores 
da audiência pública. De 
acordo com Dal Molin, 
o atual contrato com a 
Sanepar não serve para 
Cascavel. “Vamos traba-
lhar um novo contrato. O 
atual não serve. Nós que-
remos mudar essa história. 
Vamos começar a discutir 
o novo contrato hoje. Não 
podemos cometer nem dei-
xar que cometam os erros 
anteriores. Precisamos 
trabalhar em um contrato 
que venha dar dignidade a 
Cascavel”, comenta. 

Os parlamentares tam-
bém não descartam uma 
possível municipalização 
do ser viço de água e 
esgoto, caso a Sanepar 
não apresente melhorias 
do serviço prestado até o 
fim do atual contrato.

Volta (ou não)
Apesar da despedida de 
Misael, o tchau pode ser 
um breve até logo. É que, 
embora a previsão é de 
que Alécio retorne aos 
trabalhos nesta sexta-feira 
(7), sua família estaria 
lhe pressionando para 
que estendesse a licença 
por mais alguns dias para 
tratar de uma crise de 
ansiedade. Alécio disse que 
na quinta vai ao médico 
(Lísias Tomé) e espera sua 
decisão. Segundo ele, a 
intenção é voltar, mas vai 
ouvir o que o médico tem a 
dizer. A princípio, o médico 
queria que o tratamento se 
estendesse por 60 dias.

Retorno para 
a Acesc?
Com o retorno de 
Alécio para a Câmara, a 
expectativa de Misael é no 
mínimo voltar a ocupar o 
cargo de diretor na Acesc, 
função que exercia antes de 
assumir a vaga de vereador. 
A dúvida é quanto ao 
decreto do prefeito Leonaldo 
Paranhos, publicado no 
início de abril, que proibiu 
novas nomeações em 
cargos comissionados 
até o fim do ano. 

Despedida
A sessão ordinária de ontem ficou marcada pela despedida 

do vereador Misael Junior (PSC), que ocupa a cadeira devido 
ao afastamento de Alécio Espinola (PSC). Durante a sessão, 
os colegas prestaram homenagens a Misael, que voltou à 

Câmara no início de abril, quando Alécio pediu licença para 
tratar problemas de saúde. Misael agradeceu o apoio e a 

oportunidade e disse que espera retornar logo a ocupar uma 
vaga de vereador.

Homenagem
O vereador Josias de Souza registrou Voto de 

Congratulações e Aplauso a Fabíola Anselmo Paranhos, 
eleita presidente da Adamop (Associação das Primeiras-

Damas do Oeste do Paraná). A eleição e a posse 
ocorreram no último dia 27 de abril. 

Reposição aos 
servidores
O vereador Josias de Souza 
(MDB) protocolou uma 
indicação ao prefeito Paranhos 
solicitando a revisão geral 
anual da reposição salarial dos 
servidores públicos de Cascavel. 
O objetivo é repor o salário 
dos trabalhadores conforme 
a inflação acumulada. Josias, 
inclusive, usou o tempo na 
tribuna para cobrar a reposição 
do funcionalismo.

Audiência pública 
A Câmara de Cascavel vai 
debater em audiência pública, 
no dia 27 de maio, a retomada 
das atividades do comércio 24 
horas em Cascavel. A audiência 
foi proposta pelo vereador 
Serginho Ribeiro (PDT).

Nome de rua
A Câmara de Cascavel 
aprovou a alteração do nome 
do segundo trecho da Rua 
Urutu, no Bairro Pioneiros 
Catarinenses. Agora, o trecho 
entre as Ruas Carlos Pierozan 
e Espaço Verde passa a 
ser denominado Rua Cabo 
Sidinaldo Rocha da Silva. Assim, 
apenas o primeiro trecho, 
entre as Ruas Frei Maximiliano 
Kolbe e São Francisco de Assis, 
permanece como Rua Urutu. 

Vereadores se adiantam 
para debater novo contrato 
e não repetir antigos erros
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Vacinação de idosos 
na reta final

Cascavel deve finalizar nesta semana a 
vacinação contra a covid-19 de idosos. Hoje 
e amanhã, estão sendo chamados todos 
que já completaram 60 anos de idade para 
receber a primeira dose da vacina e, assim, 
encerrar a primeira fase da campanha.

Ainda nesta semana Cascavel deve dar início 
à vacinação de pessoas com comorbidades (veja 
mais na página 7), gestantes e puérperas. 

Paralelamente, também segue a imu-
nização de profissionais da educação, que 
ganha reforço com o envio de doses pelo 
Estado nesta quarta-feira. O governador 
Ratinho Junior destacou que, além dos mais 
de 32 mil trabalhadores da educação que 
serão imunizados nesta semana, outros 8 
mil profissionais já receberam ao menos 
uma dose da vacina. Eles têm mais de 60 
anos e integram o grupo prioritário elabo-
rado pelo Ministério da Saúde. 

Questionada ontem sobre a programação 
da vacinação de professores e servidores de 
escolas e Cmeis, a assessoria de comunicação 
informou que aguarda orientação do Estado. 

 Um projeto com patente apro-
vada ao programa de Prime (Pro-
priedade Intelectual com foco 
no Mercado), numa parceria do 
Sebrae, do governo do Paraná e 
da Fundação Araucária, criou um 
interruptor elétrico à prova de 
explosões, de autoria do pesqui-
sador Benhurt Gongora, aluno do 
Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Energia e Engenharia da 
Agricultura, em funcionamento no 
Câmpus de Cascavel. 

A invenção é, em síntese, um 
dispositivo eletrônico destinado ao 
controle do acionamento de lâmpa-
das. O sistema, que trabalha a partir 
do menor nível da corrente de ten-
são, tem um dispositivo antifaísca, 
podendo ser instalado em ambientes 
empresariais e residenciais.

Com a patente, essa tecnologia 
poderá ser produzida em escala 
industrial para ser disponibilizada 

Pesquisador da Unioeste cria 
interruptor à prova de explosão

ao mercado consumidor. “Traz 
segurança e condições de automa-
tizar as instalações. Num ambiente 
com vazamento de gás, por exem-
plo, o dispositivo quando acionado 
evita explosões” explica Benhurt.

Ele destaca que, atualmente, o 
mercado com essa grade de produ-
tos está em expansão, pois cada vez 
mais a engenharia precisa se ater 
às leis e normativas de segurança.

O pesquisador destaca que esse 
tipo de interruptor também é usado 
no processo de automatização dos 
interruptores de energia elétrica, 
podendo ser acionados por celular, 
a distância, entre outros.

ACIDENTES
Mesmo com uma regulamen-

tação estabelecida para evitar 
explosões, as instalações elétri-
cas ainda são uma das principais 
causas de incêndio no País.

Segundo dados da Abracopel 
(Associação Brasileira de Conscienti-
zação para os Perigos da Eletricidade), 
em 2019 o número de incêndios origi-
nados de instalações elétricas cres-
ceu 22% em relação ao ano anterior, 
com 656 casos registrados e 74 
mortesNo período de 2015 a 2019 
houve 3.585 acidentes fatais envol-
vendo eletricidade - por choques 
elétricos (3.135), incêndios (231) e 
descargas atmosféricas (219). 

O SISTEMA tem um dispositivo antifaísca
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 Protocolos
As instituições de ensino 

seguirão um rígido protocolo de 
segurança. Será garantido o dis-
tanciamento de 1,5 metro entre 
os estudantes e disponibilizado 
álcool em gel. O uso de máscara 

de proteção é obrigatório, bem 
como a aferição de temperatura. 
As regras valem também para o 

transporte escolar. “Isso é impor-
tante porque não há mais um limite 
porcentual de pessoas [nas salas 
de aula], mas uma adaptação ao 
tamanho do ambiente. Em espa-
ços maiores serão permitidos 

mais alunos, em escolas meno-
res, menos alunos. Seguindo 

sempre a regra de 1,5 metro de 
distanciamento”, ressaltou o 

secretário de Saúde, Beto Preto.

O retorno às aulas presenciais 
na rede pública estadual, a partir 
de 10 de maio, dar-se-á inicial-
mente em cerca 200 escolas, de 
diferentes regiões do Paraná. O 
quantitativo corresponde a aproxi-
madamente 10% das unidades per-
tencentes à Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte. O anún-
cio foi feito pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior nessa terça-
-feira (4), em entrevista à imprensa. 
A listagem das escolas será divul-
gada ainda nesta semana.

As atividades dentro das escolas 
estão suspensas desde março do 
ano passado. A retomada vai ocorrer 
paralelamente à vacinação dos pro-
fissionais da Educação, programada 
para começar nos próximos dias. 

O governo do Estado distribui 
nesta quar ta-feira (5) 32.760 
doses da AstraZeneca/Oxford/Fio-
cruz voltadas exclusivamente para 

Rede estadual retoma aulas
presenciais a partir de segunda

 Critérios para a volta
O secretário de Estado da Educação, Renato Feder, explicou que há 

três critérios para a definição de quais colégios terão prioridade para 
a volta das atividades presenciais. O primeiro é o acompanhamento 

das cidades onde houve retorno das redes municipais de ensino e do 
transporte escolar. “Isso facilita a logística, pois temos de pensar em 

todos os detalhes, como as merendas, por exemplo”, ressaltou.
Além disso, serão priorizadas as instituições de ensino onde há 

alunos em situação de vulnerabilidade e sem acesso a equipamen-
tos digitais para realizar as atividades remotas. Outro critério é a 

análise de escolas com maior número de professores fora do grupo 
de risco.  As Secretarias da Educação e do Esporte e da Saúde 

fizeram o mapeamento dos locais.
“Os pais ou responsáveis é que vão autorizar o retorno dos alunos 

às aulas presenciais, com rodízio semanal entre os estudantes. Tam-
bém vamos respeitar todos os protocolos de saúde elaborados pela 

Secretaria da Saúde”, comentou Feder.

esse público. Segundo estimativa 
da Secretaria de Estado da Saúde, 
outros 8 mil trabalhadores já foram 
imunizados por integrarem o grupo 
prioritário do Plano Estadual de 
Vacinação, de pessoas com mais 
de 60 anos. O Plano Estadual de 
Vacinação prevê 169.057 profissio-
nais nesse grupo.

“A volta dos conteúdos presen-
ciais é fruto do desejo do Estado, 
de muitos professores, diretores e 
também de pais de alunos. Esta-
mos em sintonia com os municípios. 
Inclusive, muitos deles já retomaram 
as aulas dentro da rede municipal. 
Além disso, pesquisas mostram que 
o ambiente escolar não é de alto 
risco para a propagação da covid-
19”, afirmou Ratinho Junior.

Conforme o governador, em 
cerca de 100 municípios as aulas 
presenciais da rede municipal já 
estão ocorrendo.

“Recebemos relatos de mui-
tas crianças que estão sofrendo 
pressão psicológica, que querem 
voltar para as salas de aulas. 

Modelo híbrido 
Nas escolas que reabrirão 

para atividades presenciais, 
será adotado o modelo híbrido 
de ensino, ou seja, parte dos 
alunos assistirá aulas presen-
cialmente, em sala de aula, 

enquanto a outra parte acompa-
nhará remotamente - os con-
teúdos serão transmitidos ao 

vivo. Para isso, as salas de aula 
estão equipadas com computa-
dores e internet, possibilitando 
que os professores interajam 

com todos os estudantes.
“Por isso, nesse momento, 

aqueles estudantes que não 
têm acesso aos mecanismos 

digitais serão priorizados para o 
retorno presencial”, explicou o 

secretário Renato Feder. 

Esse contato diário com colegas e 
professores é essencial, tem um 
impacto muito grande no aprendi-
zado. Ainda mais depois de quase 
um ano e meio sem atividades pre-
senciais”, acrescentou. 
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Educação reúne, virtualmente, 
pais, professores e servidores

Pais e responsáveis legais, pro-
fessores e servidores das escolas 
e dos Cmeis, membros das APPSs 
e Conselhos Escolares estão con-
vidados a par ticipar da 2ª Assem-
bleia Geral das APPSs e Conselhos 
Escolares e da 2ª Escola de Pais 
da Rede Municipal de Ensino de 
Cascavel, que serão realizadas 
nesta quarta-feira (5), das 19h às 
22h, de forma on-line, pelo Canal 
do YouTube da Semed Cascavel 
(https://www.youtube.com/c/
SemedCascavel/featured).

O evento contará com a palestra 
“Pandemia e autossabotagem: como 
prevenir e ajudar os filhos”, com a 
psicológa Monique Farber. 

Também haverá eleição para os 
seguintes conselhos de políticas 
públicas e comissões da educa-
ção: I - Dois representantes (1 titu-
lar e 1 suplente) das Associações 
de Pais, Professores e Servidores 
das Escolas e Cmeis para o Comitê 
Municipal de Acompanhamento para 
Execução do Programa Municipal de 
Distribuição Gratuita de Uniformes 
Escolares, Inscrição de candidatos 
no link: https://forms.gle/RZmq-
mjSP42skfnJt6; II - Dois representan-
tes (1 titular e 1 suplente) dos pais, 
mães ou responsáveis legais para 
o Comitê Municipal do Transporte 
Escolar, Inscrição de candidatos no 

link: https://forms.gle/
XvStFRKVrPi63oDc7; 
III - Quatro represen-
tantes (2 titulares e 2 
suplentes) dos pais, 
mães ou responsáveis 
legais dos alunos regu-
larmente matriculados 
na Rede Municipal para 
o Conselho Municipal 
de Alimentação Esco-
lar - CAE, Inscrição de 
candidatos no link: 
https://forms.gle/
LtX3X2MKcv1F95Zi6; 
IV - Dois represen-
tantes (1 titular e 1 
suplente) dos Con-
selhos Escolares da 
Rede Municipal para a 
Comissão Permanente 
do Fórum Municipal de Educação de 
Cascavel, Inscrição de candidatos no 
link: https://forms.gle/KfpbjfJPPof-
4Kquv6; V - Dois representantes (1 
titular e 1 suplente) as Associações 
de Pais, Professores e Servidores 
da Rede Municipal para a Comissão 
Permanente do Fórum Municipal de 
Educação de Cascavel, Inscrição de 
candidatos no link: https://forms.
gle/xvqASkcNEbQ1aJYi7.

Importante: a equipe organizadora 
da Escola de Pais informa que os 
interessados em concorrer no pleito 

eleitoral deverão efetuar as inscrições 
até as 17h desta quarta (5). 

Será disponibilizado link da trans-
missão do streamyard para os(as) 
candidatos(as) via WhatsApp para 
se apresentarem ao vivo na assem-
bleia. Cada candidato terá dois minu-
tos para realizar apresentação com 
áudio e imagem.

Cada votação terá duração de 
5 minutos e ocorrerá pelo Google 
Forms ao vivo durante a atividade, 
sendo necessário estar logado na 
conta Google para envio do voto.
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Como vai funcionar a vacinação 
de pessoas com comorbidades
Com a conclusão da vacinação de 

idosos, o Paraná começa a imunizar 
o próximo grupo do Plano Estadual 
de Vacinação contra a Covid-19: as 
pessoas com comorbidades.

Cada cidade se organiza para 
essa etapa, pois é a maior: são 1,3 
milhão em todo o Estado. Em Cas-
cavel, a previsão é vacinar 23.247 
pessoas desse grupo.

A Secretaria de Saúde tem o sis-
tema interligado com o SUS, com isso, 
os pacientes com comorbidades que 
fazem o tratamento na rede pública 
terão a comprovação automática. 
“Essas pessoas já têm a ficha, a uni-
dade básica ou a equipe de Saúde 
da Família conhece o morador e sabe 
quem tem comorbidades e quem 
deverá ter preferência”, explica secre-
tário de Saúde, Miroslau Bailak. 

Já as pessoas acompanhadas 
na rede privada terão de apresen-
tar documentações que comprovem 

Ordem de vacinação
De acordo com a orientação do 
governo federal, na fase I, vacinar 
proporcionalmente, de acordo com o 
quantitativo de doses disponibilizado: 
*Pessoas com Síndrome de Down, 
independentemente da idade; 
*Pessoas com doença renal crônica em 
terapia de substituição renal (diálise) 
independentemente da idade; 
*Gestantes e puérperas com comorbi-
dades, independentemente da idade; 
*Pessoas com comorbidades de 55 a 
59 anos 
*Pessoas com Deficiência Permanente 
cadastradas no BPC (Programa de 
*Benefício de Prestação Continuada) 
de 55 a 59 anos. 

Na fase II, vacinar proporcionalmente, 
de acordo com o quantitativo de doses 
disponibilizado, segundo as faixas de 
idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 
a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos: 
*Pessoas com comorbidades; 
*Pessoas com Deficiência Permanente 
cadastradas no BPC 
*Gestantes e puérperas independente-
mente de condições pré-existentes

Doenças associadas consideradas 
comorbidades
De acordo com o Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-
19, as doenças associadas, consideradas comorbidades, são: 
Diabetes Mellitus
Pneumopatias crônicas graves (doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC, Fibrose 
cística, fibrose pulmonar, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave) 
Hipertensão Arterial Resistente, Hipertensão Arterial estágio 3 e Hipertensão Arterial 
estágios 1 ou 2 com LOA e/ou comorbidades 
Doenças Cardiovasculares (Insuficiência cardíaca, cor pulmonale e hipertensão pulmo-
nar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias 
e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fistulas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos 
cardíacos implantados) 
Doenças cerebrovasculares (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ata-
que isquêmico transitório ou demência vascular) 
Doença renal crônica (doença renal crônica estágio 3 ou mais) 
Imunossuprimidos (indivíduos transplantados de órgão sólido ou medula óssea, pes-
soas com HIV, doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas, indivíduos com uso de 
imunossupressores ou com imunodeficiências primárias) 
Anemia falciforme 
Obesidade mórbida (IMC > 40) 
Síndrome de Down

DIVULGAÇÃO

sua condição de saúde. “Um laudo 
do seu médico é o suficiente, muito 
bem declarado e explicitado, com 
letra legível, para que se possa 
entender e colocar essa pessoa 
como comorbidade. Além disso, as 
três últimas receitas de medicação 
contínua podem validar a comorbi-
dade”, acrescenta o secretário. 

O paciente que não tiver registro 
em UBS ou USF deve procurar o local 
mais próximo de sua residência ou 
seu local de trabalho para apresentar 
a documentação e agendar a vacina-
ção, assim que estiver liberada. 

A partir de agora, a vacinação 
será feita nos 43 postos de saúde, 
e não mais no Centro de Eventos.
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 Mesmo com os desafios ainda 
gerados pela pandemia, há indica-
tivos de que os empresários come-
çam a lançar um olhar diferente e 
de esperança sobre a recuperação 
econômica para um cenário de curto 
e médio prazos. E Cascavel, segundo 
recente estudo contratado pela 
Faciap à Datacenso, tem os empre-
sários mais otimistas do Estado no 
que se refere às expectativas para o 
Dia das Mães, que será comemorado 
neste domingo, dia 9 de maio.

A pesquisa encomendada pela 
Federação das Associações Comer-
ciais e Empresariais do Estado do 
Paraná ouviu mil empresários nas 
regiões de Curitiba, Londrina, Maringá, 
Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa 
e Francisco Beltrão. A entrevista foi 
feita de 3 a 7 de abril. Em Cascavel, 
foram ouvidas 132 pessoas e quem 
respondeu aos questionamentos foi o 
proprietário ou o gerente do estabele-
cimento comercial.

O índice apurado em Cascavel, 
o melhor do Paraná, revela que a 
metade dos ouvidos se disse otimista 
com as vendas do Dia das Mães, de 
que o resultado poderá ser melhor ao 
apurado em maio do ano passado. O 
estudo indica também que, ao lado de 
Francisco Beltrão (sudoeste), Cascavel 
foi a cidade do Estado onde os impac-
tos da pandemia foram os menores.

“Isso reflete, sem dúvida, o traba-
lho feito pela administração pública 
municipal em conjunto com diver-
sas entidades. O diálogo, o trabalho 
dedicado das equipes de saúde e a 
resposta rápida no processo colocou 
Cascavel sempre em uma posição de 
destaque no enfrentamento à pande-
mia”, destaca o presidente da Acic, 
Michel Lopes, que também se diz 
animado quanto aos resultados das 
vendas do Dia das Mães, a segunda 
melhor data para o comércio no ano - 
atrás apenas do Natal.

“Desde a semana passada já sen-
timos o aumento... São 15 dias inten-
sos de vendas. O clima, que esfriou 
na semana passada, ajudou muito”, 
conta a gerente de marketing da Gaú-
cha Megastore, Andressa Kucinski. 

Cascavel tem empresários mais otimistas
do Paraná sobre as vendas ao Dia das Mães

Outra situação levantada é que, 
com a flexibilização para abertura dos 
comércios, os clientes estão procu-
rando as lojas mais cedo para evitar 
aglomerações. “As pessoas estão 
vindo procurar com mais antecedên-
cia para evitar aglomerações e, nesta 
semana, a procura foi bem maior, 
entre 40 e 50% a mais que ano pas-
sado”, diz a vendedora da Imaginarium 
Pollyanna Stadler.

CUIDADOS
Mas a melhora no cenário não 

pode ser um motivo para que as pes-
soas deixem de tomar os cuidados 
básicos, como distanciamento, uso de 
máscara e álcool em gel, obrigatórios 
nos comércios. “Nós precisamos que 
o Dia das Mães seja com muito cui-
dado ainda, porque, apesar de ter uma 
pequena redução, a pandemia ainda 
não acabou e, com certeza, teremos 
um período de adaptação agora”, diz 
o presidente do Sindilojas (Sindicato 
dos Lojistas e do comércio Varejista de 
Cascavel e Região), Leopoldo Furlan.

PRESENTES
Os tipos preferidos de presentes 

continuam sendo roupas, bolsas e cal-
çados, com 37,1%, seguidos por per-
fumes e cosméticos, com 15,2% das 
intenções de compra. A maior parte dos 
presentes, 51,1%, deve ser de até R$ 
100, revela a pesquisa da Fecomércio. 
O tíquete médio aumentou em relação 
ao ano passado, subindo de R$ 105,15 
para R$ 116,03, o que pode ser expli-
cado que para compensar a distância, 
os filhos estão presenteando mais e 
com presentes melhores. 

Contudo, muitos também recorrem 
a produtos personalizados e artesanais. 
Neste ano, um grupo de quatro acadêmicos 
de Gastronomia decidiu produzir cestas de 
café da manhã com produtos artesanais. A 
expectativa era confeccionar 20 cestas, mas 
já receberam 26 pedidos. “É uma quanti-
dade que nos deixou muito felizes, porque 
é nosso primeiro projeto. É uma produção 
extremamente caseira, tudo o que produzi-
mos é da nossa casa, da nossa horta, por 
exemplo”, conta Maria Eduarda Tiem, uma 
das idealizadoras do projeto.

OPÇÕES de presentes vão dos tradicionais até artigos artesanais

 DIVULGAÇÃO
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A Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Cascavel, por meio da 
Divisão de Vida Silvestre e Bem-Es-
tar Animal, vem desempenhando um 
papel sanitário importante no controle 
da população de animais. Para isso, 
existem duas ferramentas essenciais 
para que as ações sejam realizadas: 
o Castramóvel e as clínicas veteriná-
rias credenciadas por meio do chama-
mento público.

O retorno das atividades do Cas-
tramóvel, em abril, possibilitou 258 
procedimentos de esterilização em 
cães e gatos. Em relação às castra-
ções realizadas pelas clínicas creden-
ciadas, 958 atendimentos foram rea-
lizados neste ano.

A secretaria possui duas ferramen-
tas de controle populacional, sendo o 
chamamento público e o outro através 
do Castramóvel.  “As duas formas são 
essenciais para atender as deman-
das que chegam até a secretaria, em 
especial de famílias que são proprie-
tárias de animais e estão inseridas no 

1.200 atendimentos a cães e gatos
FOTOS: SECOM

CASTRAMÓVEL atende famílias que estão no Cadastro Único

EM CASOS 
de urgência e 
emergência, Samucão 
pode ser chamado 
pelo 3902-1490

Cadastro Único”, enfatizou o gerente 
da Divisão de Vida Silvestre e Bem-Es-
tar Animal, Rodrigo Neca Ribeiro.

Já o Samucão realizou mais de 120 

atendimentos, sendo o mês de abril 
com maior número de ocorrências: 85. 

O Samucão é para casos de urgên-
cia e emergência de animais, em situa-
ção de rua, o qual o cidadão pode acio-
ná-lo pelo telefone 3902-1490.

No caso do Castramóvel e as Clí-
nicas Veterinárias credenciadas pelo 
Município, o critério é que o morador 
esteja no Cadastro Único para que o 
atendimento seja disponibilizado. Mais 
informações no telefone: 3902-1490.

Ontem (4), o Castramóvel iniciou 
mais uma etapa de procedimentos 
agendados, com cinco cadelas e 15 
cães que foram castrados.
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 O Museu Histórico Celso Formighieri 
Sperança, que conta a história de Cascavel 
e da região, que em setembro comemora 
45 anos de criação, será devolvido à visita-
ção pública com melhorias e novidades. O 
espaço passará por uma ampla reforma que 
terá início na próxima segunda-feira (10).

A obra atenderá todas as normas de 
segurança preconizadas pelo CNA (Conse-
lho Nacional de Arqueologia) para a Ins-
tituição de Guarda de Material Arqueo-
lógico do Museu Histórico, como troca 
de telhas, colocação de manta térmica, 
troca de madeiramento danificado, nova 
instalação elétrica para os ares condicio-
nados, instalação de câmeras de segurança 
e monitoramento, reforma e acessibilidade 
dos banheiros para os visitantes, também a 
cobertura, ampliação do solário para o labo-
ratório de arqueologia, espaço educativo e 
porta automática na entrada do museu.

A parte destinada à preservação 
dos espaços museais localizados no 
Centro Cultural Gilberto Mayer, no 
Centro de Cascavel, já está fechada 
para visitação e eventos no Cine Tea-
tro Coliseu estão suspensos devido 
aos preparativos que antecedem as 
obras. A equipe de trabalho já realiza 
a retirada, a embalagem e a acomo-
dação do acervo, que no período da 
reforma ficará no próprio prédio do 
Centro Cultural Gilberto Mayer, Cine 
Teatro Coliseu e Sala Fanny Solter.

O recurso é proveniente de TAC (Termo 
de Ajustamento de Conduta) firmado com 
o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional) no total R$ 568.424,87 

 Museu e Biblioteca 
recebem doação de livros

  O Museu Histórico Celso Formighieri Sperança recebeu a 
visita do diretor-superintendente do Sicoob Credicapital de Cas-
cavel, Valdir Pacin, a convite da coordenadora do Centro Cultural 

Gilberto Mayer, Silvia Prado. O motivo da visita foi a busca de 
informações sobre a história do Município de Cascavel e região 
para que a equipe de Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos 

Santos possa desenvolver trabalhos para as comemorações 
dos 57 anos da instituição e dos 70 anos da cidade.  Pacini fez a 
doação de dois livros de sua autoria, “O sonho de um pioneiro” 

e o “Sua história, nossa história, o protagonismo da cooperação”, 
livro comemorativo aos 20 anos do Sicob que farão parte dos 

acervos da Biblioteca Pública e do Museu Histórico. 

Museu Histórico Celso Formighieri 
Sperança passará por ampla reforma

para as adequações indispensáveis para que 
o museu tenha as acomodação com segu-
rança do Patrimônio Histórico e Arqueoló-
gico existentes e que serão incorporados 
ao acervo do Museu Histórico Celso For-
mighieri Sperança.

Segundo o secretário de Cultura e 
Esportes de Cascavel, Luiz Ernesto Meyer 
Pereira, desde 2015 o Museu Histórico 
Celso Formighieri Sperança já é apto para 
o abrigo e a guarda de patrimônio histó-
rico e arqueológico de Cascavel e região. 

A HISTÓRIA
Silvia Prado, coordenadora do Cen-

tro Cultural Gilberto Mayer, que con-
templa o Museu da Imagem e do Som, 
Museu Histórico Celso Formighieri 

Sperança e Cine Teatro Coliseu, conta 
como se deram as negociações pelo fato 
de o Museu Histórico ser uma Institui-
ção de Guarda de Material Arqueoló-
gico: “O ponto de partida ocorreu com 
a visita, em 2018, da empresa Fercant & 
Yohto, que faz assessoria para a Evoltz, 
que fará os pagamentos preconizados 
no TAC, já aprovado pelo Iphan”. 

A Fercant & Yohto então solicitou um 
levantamento das principais necessi-
dades do Museu Histórico e a técnica 
responsável pelo espaço museal ela-
borou as principais demandas que, 
a partir de agora, começam a se tornar 
realidade por meio do TAC. 

A mostra arqueológica pode ser visuali-
zada neste site: https://www.fercant.com.br/.  

FOTOS: SECOM
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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
Nada é demais nem de menos, tudo está na sua justa 
medida, porém, as coisas no mundo andam muito loucas, 
incertas e num turbilhão enorme. Esse estado de coisas 
atinge a todos, e faz parecer que tudo seja demais.

Aquário 21/01 a 19/02
Muita coisa precisa ser passada à limpo e isso vai requerer 
que você adote uma postura neutra em relação às pessoas 
que provocam emoções misturadas em sua alma. Tome 
distância e observe com imparcialidade os acontecimentos.

Peixes 20/02 a 20/03
A competência das pessoas nem sempre vem junto a uma 
aparência agradável e simpática. Neste momento, é melhor 
você se concentrar na competência do desempenho do que 
na simpatia da aparência. Você ganhará com isso.

Se você se debruçar sobre os assuntos que se desorga-
nizaram ao longo do tempo, como resultado de você não 
ter lhes prestado a devida atenção, você verá que, agora, 
poderá se reorganizar e tudo dar muito certo.

Leão 22/07 a 22/08
Faça tudo que puder no menor tempo possível, mas sem 
se afobar, mantendo a ordem e a boa vontade. Você verá 
que o tempo vai render muito mais do que o normal, e 
você colocará em dia muita coisa atrasada. Vale a pena.

Virgem 23/08 a 22/09
Você tinha certeza de que o fim do mundo estava aconte-
cendo e, logo depois, em pouco tempo, em vez de o fim 
do mundo ocorrer, um novo e melhor mundo se anunciou.  

É sempre bom investigar o que deixa você com a pulga 
atrás da orelha, principalmente se as alegações envolvem 
pessoas próximas. Investigue tudo com mente aberta e 
atitude imparcial. A verdade liberta. É assim.

Nem sempre é possível expressar com serenidade tudo que 
a alma sente, principalmente quando há outras pessoas 
envolvidas e se passou tempo demais silenciando emoções 
profundas. Chega a hora, porém, de se expressar.

Câncer 21/06 a 21/07
Nem sempre dá para só lidar com as pessoas que mais 
agradam, há momentos em que as pessoas necessárias 
não causam simpatia em sua alma, porém, assim mesmo 
você precisa lidar com elas, porque são as mais indicadas.

Retroceder? Jamais! Não há essa alternativa disponível, 
porque mesmo que em sua alma pareça que isso seria 
melhor, na prática, você verá, não será possível retroce-
der. Então, só resta seguir em frente. É assim.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Interiormente, a visão é tão clara que produz dor, já que 
a realidade que se descortina é muito dura. Ainda não vai 
dar para você expressar tudo e ter a compreensão das 
pessoas. Aguarde pelo momento oportuno.

Negocie tudo, mas vá até o fim para fechar questão neste 
momento, nada deixando para depois. É um turbilhão de 
acontecimentos ao mesmo tempo, e isso desnorteia um 
pouco, porém, recupere o juízo e siga em frente.
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Texto
aramaico
baseado
na Bíblia

(?)
alemão: 
influen-

ciou Marx

Caracte-
rística do
indivíduo
emotivo

"(?) Bra-
sil", pro-
grama da 
TV Cultura

Sons
ouvidos
na salva

A des-
culpa 

do mau
perdedor

Agência
criada por
Truman

em 1947
Causa

frequente
do câncer
pulmonar

Estado 
do monte
Caburaí
(sigla)

Ingre-
diente do
bobó de
camarão

Robert De
(?), astro

de "A
Família" 

Que
deseja
arden-

temente

Nome do
nocaute
no judô

Medição
feita por
agrimen-

sores
Material

dos cabos
da ponte

pênsil

Pinot (?),
grande
uva da 

Borgonha

Alimento
do qual 

o jainista 
se abstém

Base 
dos estu-

dos de
juristas

Grau 
do brilho
das tintas

(Pint.)

Escola
Naval
(sigla)

Forma de 
restitui-
ção do
IRPF

Oswaldo
Goeldi,

gravador
carioca 

Rato, em
inglês

A primeira pasta do
pen drive (Inform.)

1.050, em
romanos

O maior aerólito encontrado no Brasil, so-
breviveu ao incêndio no Museu Nacional

A vogal do
vocativo

Divisão de
hospitais

(?) generis: peculiar
(latim)Casaco

de couro usado por
vaqueiros (bras.)

Interjeição para
chamar a atenção
(?) Fieldmouse, 
irmã do Mickey

Geral da ONU
Serviço de salões 

de beleza

Membro da mais 
alta casta hindu

Ibidem
(abrev.)
Capaci-

tado

Caipira

Ridículo;
burlesco

Dança de
salão po-
pular no
séc. XIX

Pessoa
que pro-

fetiza

Solicitam a pre-
sença de

Legado
político

da Repú-
blica
Velha

Atenua
Escritó-
rio do

tabelião

O 8º Secretário-

A 17ª letra do
alfabeto grego

2/rô. 3/rat. 4/noir. 5/gibão — ippon. 6/targum.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
24 
00 
01 
17

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Motociclista fica ferido 
Socorristas do Siate foram acionados na 
tarde de ontem para atender uma coli-
são de trânsito envolvendo uma moto-
cicleta no Bairro Periolo, em Cascavel. A 
colisão aconteceu entre as Ruas Europa 
e Buenos Aires. 
O motociclista seguia pela Rua Europa 
quando um veículo Voyage foi fazer uma 
conversão e a moto atingiu o veículo.
O motociclista de 40 anos teve ferimen-
tos leves, foi atendido e encaminhado 
para a UPA Brasília. 

 A Justiça condenou ontem um 
homem, morador do Bairro Guarujá, em 
Cascavel, por ter agredido a filha de dez 
anos. A agressão ocorreu no dia 12 de 
agosto em um parque infantil do bairro 
no dia 12 de agosto de 2018 e foi denun-
ciada por testemunhas. 

O juiz Carlos Eduardo Stella Alves 
condenou o agressor a três meses e 15 
dias de prisão.

De acordo com o processo, o homem 
teria atingido a filha com um capacete 
e a agressão ocasionou lesões na boca 

Apesar do toque de recolher,
trânsito mata 54% a mais

Desde dezembro do ano pas-
sado, o Paraná vive sob toque de 
recolher das 23h às 5h, cujo prin-
cipal objetivo é reduzir as vítimas 
de acidentes de trânsito para pou-
par os hospitais, sobrecarregados 
com a covid-19. Em Cascavel, a 
restrição parece não ter efeito, e 
o número de mortes nas ruas da 
cidade segue elevado.

Conforme acompanhamento 
diário do Jornal HojeNews, que 
considera os óbitos ocorridos no 
perímetro urbano de Cascavel, 
neste ano, 17 pessoas já perde-
ram a vida nas ruas da cidade, 
contra 11 ano passado e oito no 
mesmo período de 2019.

Dados da Transitar (Autarquia 

Municipal de Mobilidade, Trânsito 
e Cidadania) confirmam a violência 
no trânsito. No primeiro bimestre 
de 2020, foram registrados 969 
acidentes. Neste ano, são 1.062 
colisões, crescimento de 9,59%.

O número de acidentes com 
vítima também cresceu. No ano 
passado, 232 acidentes deixaram 
alguém ferido. Em 2021, foram 
registrados 252 acidentes com 
feridos, aumento de 8,62%. 

Na comparação do primeiro 
quadrimestre de 2020 e 2021, os 
atropelamentos tiveram alta de 
55,5%, os acidentes com ciclis-
tas tiveram queda de 4,34% e os 
acidentes com motociclistas subi-
ram 15,44%. 

da criança. Segundo o relato, o homem 
também teria agredido a ex-companheira, 
mãe da menina, que teria ido ao parque 
para levar um chinelo para a filha. A 
mulher teve o pescoço apertado e foi 
atingida com golpes com o capacete. A 
criança foi atingida quando tentou pro-
teger a mãe. 

O homem foi contido pelos popu-
lares que presenciaram a situação. Em 
seguida, ele teria fugido do local sem 
prestar apoio às vítimas. O Ministério 
Público foi acionado.

Como o agressor não possui antece-
dentes criminais, a pena será cumprida em 
regime aberto, devendo ele se apresentar 
mensalmente no Fórum, não poderá se 
ausentar da Comarca sem autorização judi-
cial e não mudar de residência.

Pai é condenado após agredir filha de dez anos

VEJA ABAIXO O COMPARATIVO
 EM NÚMEROS: 

 Ano nº de vítimas 

Atropelamentos  2020 9
 2021 14

Ciclistas 2020 23
 2021 22

Motociclistas 2020 246
 2021 284

Mortes 2020 11 
 2021 17

Acidentes 2020 969 
 2021 1.062 

Acidentes 2020 232
c/vítimas 2021 252  
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 O tropeço do FC Cascavel com 
a punição do TJD-PR que lhe tirou 
seis pontos parece ter servido para 
aguçar o ânimo do time, que segue 
avançando de maneira acelerada 
no Paranaense. 

Com a vitória sobre o Coritiba, 
na casa do adversário, na noite de 
segunda-feira, por 3 a 2, manteve 
o time invicto e, depois de cair da 
liderança para o oitavo lugar, agora 
já é o quarto e está a dois pontos 
do líder, Operário (14). 

Neste fim de semana, o FC 

CLASSIFICAÇÃO DO PARANAENSE
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º Operário 14 8 4 2 2 8 3 5 58,3
2º Coritiba 13 7 4 1 2 16 7 9 61,9
3º Azuriz 13 8 3 4 1 9 5 4 54,2
4º FC Cascavel 12 8 5 3 0 13 8 5 75
5º Cianorte 12 8 3 3 2 8 6 2 50
6º Paraná 11 8 3 2 3 8 10 -2 45,8
7º Athletico 9 7 3 0 4 7 9 -2 42,9
8º Londrina 9 8 1 6 1 11 8 3 37,5
9º Toledo 8 8 2 2 4 4 10 -6 33,3
10º Maringá 8 8 1 5 2 5 8 -3 33,3
11º Rio Branco 6 8 1 3 4 4 10 -6 25
12º Cascavel CR 4 8 1 1 6 9 18 -9 16,7

RESULTADOS DA 8ª RODADA
 Coritiba  1x2  FC Cascavel
 Cascavel CR  0x4  Londrina
 Azuriz  1x0  Athletico
 Paraná  2x0  Rio Branco
 Toledo  1x0  Operário
 Cianorte  0x1  Maringá

PRÓXIMOS JOGOS
9ª RODADA

 FC Cascavel  x  Toledo
 Cascavel CR  x  Paraná
 Londrina  x  Coritiba
 Operário  x  Cianorte
 Athletico  x  Maringá
 Rio Branco  x  Azuriz

Cascavel enfrenta o Toledo, no Olím-
pico. O dia e o horário ainda serão con-
firmados pela Federação Paranaense.

Na ponta debaixo da tabela, 
o CCR perdeu para o Londrina, 
na noite de segunda, e segue 
em situação complicada. Em oito 
jogos, tem apenas uma vitória 
e um empate, somando quatro 
pontos. O CCR foi abalado com a 
denúncia de falsificação de testes 
para covid-19, o que lhe custou a 
demissão da comissão técnica no 
meio da competição.

Recuperação: FCC entra no G4

FCC BATE Coritiba fora de casa e mantém a 
invencibilidade

 A cascavelense Giovana Souza 
foi escolhida para ser a capitã da 
Seleção Brasileira Juvenil de GR 
Conjunto, que reúne atletas com 
14 e 15 anos de idade. Com Gio-
vana, estão duas atletas de Toledo 
- Alana Carolayne da Silva e Fer-
nanda F. Lenz Heinemann. A equipe 
se prepara para o Campeonato 
Pan-Americano, que vai ocorrer na 
Guatemala ao longo do mês de 
junho, e a missão é seguir com a 
hegemonia brasileira. Desde 1999, 
foram conquistadas 13 medalhas 
de ouro pela seleção de conjunto.

A competição vai classificar 
seis conjuntos para um evento 

FC Cascavel é utilizado por golpistas 
O Futebol Clube Cascavel alertou ontem que o nome do clube está sendo utilizado 
de forma ilegal, para a aplicação de um golpe referente à negociação de jogadores.

Os golpistas estão se passando pelo Executivo de Futebol do FC Cascavel, Marcus 
Vinicius Beck Lima. No contato feito com as vítimas pelo número (77) 8813-

9235, são utilizadas fotos retiradas das redes sociais do FC Cascavel.
Nas informações em que a diretoria teve acesso, os criminosos solicitam o envio 
de documentação dos atletas aliciados e pagamento de multa rescisória e taxas 
de transferência de registro nas federações, com a promessa de uma integração 

imediata ao grupo do time profissional do FC Cascavel.
O FCC afirma que trabalha de forma honesta e organizada na prospecção de 

futuros atletas e não negocia valores e demais cláusulas de contrato por meio 
de mensagens. “Solicitamos aos clubes e empresários de todo o Brasil que 

verifiquem e questionem a veracidade dos acordos oferecidos pelos golpistas. 
O clube, através do seu Departamento Jurídico, está tomando todas as medidas 

cíveis e criminais possíveis”.

Giovana vira capitã na seleção do Pan
considerado muito especial pela 
Confederação: a primeira edição 
dos Jogos Pan-Americanos Júnior, 
que serão realizados em Cáli, na 
Colômbia, em setembro.

Capitã da equipe, Giovana Souza 
está orgulhosa com a possibilidade 
de fazer parte da equipe que deverá 

representar o País pela primeira vez 
nos Jogos Pan-Americanos Júnior. 
“Estou muito animada com o conjunto 
que formamos. É um novo sistema de 
convivência, uma história que estamos 
construindo. Espero que a gente con-
siga fazer um bom papel nas compe-
tições que temos pela frente”.

  
C

B
G

COM maioria 
paranaense, 
seleção treina 
para o Pan

FELIPE FACHINI/FCC
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RESULTADOS DE ONTEM
           LIBERTADORES

 Atlético-MG  4x0  Cerro Porteño
	 Unión	La	Calera		 0x2	 Velez	Sarsfield
 Santos  5x0  The Strongest
	 Barcelona	de	Guayaquil		 ?x?		 Boca	Juniors
	 Defensa	y	Justicia		 ?x?		 Palmeiras
	 LDU		 ?x?	 	Flamengo

      COPA SUL-AMERICANA
	 Bahia		 2x2		 Independiente
	 Metropolitanos		 3x2	 	Aucas
	 Melgar		 ?x?		 Athletico	

O grupo mais equilibrado na 
Libertadores tem os quatro times 
empatados em pontos. Por isso, 
vitória na noite desta quarta-feira 
pode significar a liderança iso-
lada. Esse é o objetivo do Interna-
cional diante do Olímpia, a partir 
das 21h, no Beira-Rio. 

O técnico Miguel Ángel Ramirez 
já confirmou o retorno de Rodinei, 
recuperado de entorse no tornozelo 
esquerdo. Ele participou normalmente 
dos últimos treinos e nada sentiu. 

Em contrapar tida, Patrick é 
dúvida depois de ter sentido um 

Libertadores: Inter joga 
por liderança do Grupo B

desconforto muscular após a der-
rota para o juventude, no último 
domingo, Carlos Palacios, sus-
penso, é mais um dos desfalques 
colorados, o que pode transformar 
Taison em titular.

Os paraguaios chegaram ontem 
a Porto Alegre cheios de dúvidas. O 
técnico Sergio Orteman não gostou 
do rendimento na derrota por 2 a 0 
para o Cerro Porteño e promete alte-
rações. Benítez, Torres e Ortiz devem 
retornar ao time titular, enquanto no 
ataque Roque Santa Cruz disputa a 
vaga com Walter Gonzáles.

RODINEI tem presença confirmada na partida 
desta noite 

RICARDO DUARTE

 O Manchester City conseguiu 
pela primeira vez se classificar 
para a final da Liga dos Campeões, 
nessa terça-feira, ao derrotar o 
Paris Saint-Germain por 2 a 0, na 
Inglaterra. Como já havia vencido 
no primeiro duelo, em Paris, por 
2 a 1, o time inglês vai disputar 
a final dia 29, em Istambul, con-
tra Chelsea ou Real Madrid, que 
decidem a outra vaga nesta quar-
ta-feira, em Londres. 

Além do gramado molhado por 
causa da chuva e neve, o Paris 
Saint-Germain teve sua missão 
dificultada logo aos dez minutos 

Real ou Chelsea: quem vai para a final?
Após jogo de ida equilibrado, Real Madrid e Chelsea voltam a campo para 

definir um dos grandes finalistas da Champions League. O primeiro jogo teve 
bons momentos para as duas equipes e terminou com o empate de 1 a 1, resul-

tado que dá a vantagem de um empate sem gols para o time inglês na partida de 
hoje, ou uma vitória para se classificar.  Já o Real Madrid precisa da vitória ou de 
qualquer empate acima de 2x2 no Stamford Bridge. O 1x1 leva a partida para a 
prorrogação e, se o empate permanecer, o finalista será definido nos pênaltis.

Pelo lado do Real Madrid, o setor defensivo vem sofrendo alguns problemas 
com lesões. Jogadores como Varane e Carvajal, com lesão muscular, e Lucas 

Vazquez, com ruptura parcial dos ligamentos do joelho, não entrarão em campo 
nessa partida. Já o Chelsea, deve ir com a equipe completa.

de jogo, quando Ederson fez lindo 
lançamento para Zinchenko. De 
Bruyne arriscou o chute e a bola 
sobrou para Mahrez bater cruzado 
e abrir o placar.

Com isso, o time do técnico 
Mauricio Pochettino passou a pre-
cisar de três gols para obter a vaga 
na final. E a sorte não esteve com 
Neymar e seus colegas.  Neymar, 
sem Mbappé, machucado no banco 
de reservas, pouco fez e ainda se 
irritou com a marcação forte que 
sofreu durante os 45 minutos.

No segundo tempo, o City veio 
com uma marcação na saída de 

Manchester bate o PSG de Neymar e está na final da Liga dos Campeões 
bola do PSG e conseguiu duas 
boas chances com Foden, mas 
Navas fez boas defesas. 

A disputa ficou boa para o City, 
que sabe contra-atacar. E foi o que 
ocorreu aos 12 minutos. Foden e 
De Bruyne tabelaram, mas foi Mah-
rez o autor do segundo gol.

O placar de 2 a 0 acabou com 
o equilíbrio emocional do PSG. Di 
Maria foi expulso aos 23 minu-
tos, Neymar passou a discutir 
bastante com Mahrez e algumas 
faltas foram violentas. Desequili-
brada, a equipe francesa virou um 
alvo fácil e o placar poderia ter 
sido ainda maior a favor do City.
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Juros baixos para crescer?  
Fale com o Banco do Agricultor Paranaense.

No Banco do Agricultor Paranaense, os pequenos e 
médios agricultores têm crédito com juros reduzidos.
E os juros podem chegar a zero para programas de 
energias renováveis e irrigação.

PEGA

Crédito com  
juros reduzidos 
para pequenos 
produtores. 

agricultura.pr.gov.br/Banco-Agricultor

Informe-se no IDR-Paraná do seu município.

 Os primeiros atletas brasileiros a 
desembarcarem em Tóquio só chegarão 
à cidade-sede dos Jogos Olímpicos duas 
semanas antes do início do evento, mar-
cado para 23 de julho, mas, para que 
todos tenham as melhores condições 
de treinamento em solo japonês, o COB 
(Comitê Olímpico do Brasil) precisa deixar 
tudo pronto com bastante antecedência. 

Nesse sentido, a entidade deu mais 
um passo importante em abril: enviou ao 
Japão os últimos contêineres com mate-
riais e equipamentos esportivos para 
aparelhar as nove bases do Time Brasil, a 
Vila Olímpica e as demais instalações que 
serão utilizadas pela delegação nacional.

“A logística é fundamental na Missão. 
Fizemos diversas viagens ao Japão para 
entendermos a melhor operação dispo-
nível. Para se ter uma ideia da comple-
xidade desse trabalho, estamos levando 
20 contêineres com todos os tipos de 

equipamentos possíveis. E, devido à pan-
demia, ainda tivemos que adquirir novos 
materiais sanitários, como máscaras e 
álcool gel”, explicou Marco La Porta, vice-
-presidente do COB e Chefe de Missão do 
Time Brasil em Tóquio.

A operação teve início em 2018, 
quando foram transportados os três pri-
meiros contêineres: um saindo do Brasil, 
outro da Espanha e um terceiro da China. 
Em 2019 e 2020, outros cinco, sendo um 
deles da Nova Zelândia. E, este ano, os 
demais. Ao todo, serão mais de 20 toneladas 
de peso total, somados todos os itens. Entre 
os equipamentos esportivos, destacam-se: 
barcos e botes (vela); tatames para os espor-
tes de combate; sacos de boxe; aparelhos de 
musculação; e materiais de treinamento do 
levantamento de pesos.

“Numa das visitas ao Japão, identifica-
mos também que as academias eram bem 
equipadas, mas voltadas principalmente 

à comunidade local. E precisávamos de 
materiais para o alto rendimento em nos-
sas bases. É por isso que estamos levando 
aparelhos de força”, disse La Porta.

PANDEMIA
O número de itens enviados ao Japão 

cresceu ainda mais por conta da pandemia 
do novo coronavírus. Priorizando a saúde 
da delegação brasileira, o COB adquiriu 68 
mil máscaras descartáveis, 12,5 mil sapati-
lhas TNT, 400 borrifadores de álcool e 250 
aventais, entre outros produtos.

“Em condições normais, os Jogos Olím-
picos de Tóquio já nos exigiriam um grande 
desafio em relação ao fuso horário, ao 
clima e à alimentação. Mas a pandemia 
tornou a complexidade da operação ainda 
maior. Além de toda a estrutura oferecida, 
temos que proteger o nosso atleta, dimi-
nuindo o risco de contaminação pelo coro-
navírus”, afirmou La Porta.  

COB envia 20 contêineres 
com materiais para Tóquio
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