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O perímetro urbano de Cascavel cresceu quase 40% nos últimos anos e tudo 
indica que deve se expandir novamente em breve. Estudo nesse sentido já está em 
andamento, mas com uma recomendação: que haja contrapartida dos loteadores 

contemplados, com infraestrutura de educação e saúde. l Pág. 3

Prefeitura estuda nova expansão 
do perímetro urbano de Cascavel

Invencível
O Cascavel Futsal empatou com o Juventus, ontem, 
e manteve a invencibilidade na Taça Brasil de Futsal 
2021. A equipe do oeste paranaense encara hoje o 

quarto jogo seguido da competição. l Pág. 14
 

A Prefeitura de Cascavel instalou um abrigo para andarilhos e seus pets se abrigarem do 
frio intenso que atinge a região até o fim de semana. l Pág. 8

SECOM

Todos contra o frio
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“Foi um nome esco-
lhido meio a toque de 
caixa [o de Hamilton 

Mourão]. Ele faz o 
trabalho dele. Por vezes, aqui, 

atrapalha um pouco. É que 
nem o cunhado. Você casa e 
tem que aturar o cunhado do 

seu lado. Não pode man-
dar o cunhado embora”.

O presidente Jair Bolsonaro disse que o vice-presidente 
Hamilton Mourão “atrapalha um pouco” o governo e que 

não deverá ter o general como vice da chapa, caso concorra 
à reeleição no ano que vem.

Geada
Nublado com 

pancadas de chuva

Um dia, nosso dia
O dia 25 de julho é o Dia Nacional do Escritor. E não dá pra não 

homenagear esses criadores de ilusão, de ficção e novas realidades, que 
recriam o nosso cotidiano, dando novas cores à vida: Hoje quero ser este 
dia, este dia do escritor, para me transmutar em poesia, para me trans-
mutar em palavra. / E eu, pretenso poema, pretensa prosa poética, posso 
resplandecer o sol / para me fazer sentir, / para me lançar em versos, / 
para poesiar o Universo. / Porque ser escritor é ter / sentimentos à flor da 
alma, / emoções a explodir / por toda a nossa superfície / e implodindo 
nosso interior, / sensibilidades todas / transbordando o coração, / lirismo 
a faiscar nos olhos. / Então hoje, dia só nosso, / somos o verso, somos 
a rima, / somos o ritmo, somos palavra, / somos tributo, somos festa, / 
somos Amor à palavra. / Amanhã, deixo de ser este dia / e volto a ser, 
humildemente, / apenas mais um escritor / pequeno aprendiz da palavra.

Esse é o meu poema para homenagear os escritores de todo o Brasil, 
de todo o mundo, no seu dia, 25 de julho. Um tributo aos cultores das letras, 
aos operários da palavra, que nos possibilitam sair do nosso cotidiano tão 
sofrido como está sendo agora, nesta época de pandemia, mais do que 
sinistra, para podermos emergir no mundo da imaginação e da criatividade, 
com outros cenários e outras personagens e assim vivermos experiências 
mais aventureiras, mais românticas, mais felizes.

Nessa pandemia funesta, quando precisamos nos isolar, evitar 
aglomerações e ficar em casa para não proliferar o coronavírus, os 
artistas é que salvam a gente de mergulhar na loucura do desespero 
e da desesperança. Os músicos, os atores, os escritores nos salvam 
quando já fizemos tudo o que havia para fazer em casa, mas preci-
samos continuar fazendo alguma coisa para manter a sanidade. E a 
música, o teatro, o cinema, os livros vêm preencher nossos vazios, 
vêm preencher nosso tempo com emoção, sentimentos e reflexão.

São os escritores que nos ocupam a mente com suas obras, fazendo 
com que nos divirtamos, com que nos emocionemos, com que exercitemos 
nossa imaginação, recriando suas histórias e suas vivências, mesmo que 
elas não sejam reais, mesmo que elas sejam apenas fruto da sua pródiga 
mente produtiva. São eles que nos salvam, nos ocupam, nos entretém. 
Assim como os produtores de música nos dão a poesia do som, assim 
como os atores tornam realidade o que os escritores escrevem.

Obrigado a todos os escritores por tornarem essa pandemia mais 
suportável, apesar da fatalidade de milhares de mortes. Obrigado por 
nos transportarem para outros mundos para nos esquecermos, por um 
momento, do nosso e voltarmos para ele, em seguida, mais fortes e 
assim enfrentar com mais garra o que nos aflige.

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor -
 http://luizcarlosamorim.blogspot.com.br
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Anvisa suspende autorização 
para importação da Covaxin

Brasília - A Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria) suspendeu a autorização 
temporária e excepcional para a 
importação da vacina Covaxin, 
intermediada pela Precisa Medi-
camentos. A decisão unânime, 
anunciada nessa terça-feira, 
foi tomada de forma cautelar, 
depois que a Bharat Biotech 
comunicou que a farmacêutica 
deixou de representá-la no Brasil.

Por isso, o relator Alex 
Machado Campos sustentou 
que a Precisa - alvo da CPI da 
Covid por denúncias de irregu-
laridades e corrupção - deixou 
de ter legitimidade para atuar 

Com 60% da população vacinada, mortes e casos de covid caem 40%
Brasília - Com a vacinação de 

100 milhões de brasileiros con-
tra a covid-19 com, pelo menos, 
a primeira dose do imunizante, o 
número de casos e de óbitos pela 
doença caíram cerca de 40%, em 
um mês, de acordo com dados do 
LocalizaSUS, plataforma do Minis-
tério da Saúde.

Os números consideram a média 
móvel de casos e mortes de 25 de 
junho a 25 de julho deste ano. No 
caso das mortes, a queda é de 42%: 
passou de uma média móvel de 
1,92 mil para 1,17 mil, no período. O 
número de casos caiu para 42,77 mil 

no processo. Segundo a agên-
cia, a medida vale até que sur-
jam novos dados que confiram 
segurança jurídica e técnica.

Não havia data para que os 
imunizantes, vindos da Índia, 
chegassem ao País. Com uma 
série de condicionantes,  o 
órgão regulador aprovou em 
junho a importação excepcio-
nal de 4 milhões de doses - o 
equivalente para vacinar 1% 
da população brasileira - pelo 
Ministério da Saúde. A decisão 
se estendeu em moldes pareci-
dos à Sputnik V.

Somente após a aplica-
ção dessa remessa, a agência 

analisaria dados de monitora-
mento do uso para avaliar os 
próximos quantitativos a serem 
importados - o que não chegou a 
ocorrer. A medida não configura 
autorização para uso emergen-
cial, cujo pedido de análise já foi 
encerrado pela Anvisa.

O ministério suspendeu o 
contrato com a Precisa no fim de 
junho por recomendação da CGU 
(Controladoria-Geral da União). 
Ao todo, o acordo assinado ainda 
em fevereiro incluía 20 milhões de 
doses pelo montante de R$ 1,6 
bilhão. À época, o valor foi empe-
nhado, isso é, reservado, pela 
pasta, mas não pago.

na média móvel de domingo (25), o 
que representa redução de 40% em 
relação ao dia 25 de junho, segundo 
o Ministério da Saúde.

O Brasil ultrapassou a marca 
de 60% da população vacinada 
com, pelo menos, uma dose de 
vacina contra a covid-19. Ontem, 
eram mais de 100 milhões de 
brasileiros vacinados, dos 160 
milhões com mais de 18 anos. O 
número de pessoas que tomaram 
as duas doses é de 38 milhões. 

Para que as vacinas sejam de 
fato eficazes, as autoridades de 
saúde alertam que é necessário 

que as pessoas tomem as duas 
doses. “A medida reforça o sistema 
imunológico e reduz as chances de 
infecção grave, gravíssima e, prin-
cipalmente, óbitos em decorrência 
da covid-19”, destaca o Ministério.

Ainda segundo balanço da 
pasta, das 164,4 milhões de 
doses enviadas para os esta-
dos, 81,5 milhões são da Astra-
Zeneca/Oxford, 60,4 milhões 
são da CoronaVac/Sinovac, 17,8 
milhões de Pfizer/BioNTech e 4,7 
milhões da Janssen, imunizante 
de dose única. “Todas as vacinas 
estão devidamente testadas, 

são seguras e têm autorização 
da Anvisa para serem aplicadas 
nos braços dos brasileiros”, des-
tacou o Ministério.

NOVAS DOSES
Até o fim de 2021, a expecta-

tiva é de que mais de 600 milhões 
de doses de imunizantes contra 
o novo coronavírus, contrata-
das por meio de acordos com 
diferentes laboratórios, sejam 
entregues ao PNI (Programa 
Nacional de Imunizações). 
Somente para agosto, a previsão 
é de que a pasta receba, pelo 

menos, 63 milhões de doses.

PRODUÇÃO LOCAL
A partir de outubro, o Brasil 

deve entrar em nova fase em rela-
ção a vacinas contra a covid-19 com 
a entrega das primeiras doses 100% 
nacionais. É que o Brasil assinou 
um acordo de transferência de 
tecnologia da AstraZeneca para 
a Fiocruz (Fundação Oswaldo 
Cruz) que permitirá a produção 
nacional do IFA (Insumo Farma-
cêutico Ativo) da vacina de covid-
19. Atualmente, o Brasil só produz 
vacina com o IFA importado.

Processo para uso da Covaxin no Brasil volta à estaca zero

DIVULGAÇÃO

Lotofácil
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n Reportagem: Mateus Barbieri

Prefeitura estuda ampliar o 
perímetro urbano de Cascavel

É inegável que a cidade de Cas-
cavel está em plena expansão. São 
vários novos loteamentos e prolon-
gamentos de avenidas e ruas por 
todos os lados. Diante da expan-
são física, também há o cresci-
mento populacional, o que obriga 
o Município a aumentar a expansão 
da área de ocupação, ou seja, o 
perímetro urbano.

Nos últimos seis anos, o perí-
metro urbano de Cascavel aumen-
tou quase 32 km², o equivalente 
a 3.200 hectares. Em 2015, por 
exemplo, o perímetro urbano era de 
80,87 km². Em 2018, no segundo 
ano da gestão Paranhos, a área 
urbana chegava a 107 km² e, de 
acordo com o IPC (Instituto de 
Planejamento de Cascavel), hoje 
Cascavel conta com 112 km² de 
perímetro urbano. A última altera-
ção aconteceu em 2020, quando 
a Câmara aprovou pedido do Poder 
Executivo que solicitava aumento 
em algumas regiões da cidade.

Foi pensando na estruturação 
física do Município que o prefeito 
de Cascavel, Leonaldo Paranhos, 
solicitou ao presidente do IPC, 
Tales Riedi Guilherme, um estudo 
para a inserção de novas áreas no 
perímetro urbano.

Segundo Paranhos, o estudo 
deverá levar em conta locais que 
já possuem infraestrutura de 
serviços básicos, como saúde e 
educação, nas proximidades. “Eu 
pedi ao IPC um estudo na borda 
do perímetro urbano existente hoje 
para que possa fazer uma pro-
posta, claro, sempre analisando 
a infraestrutura. Por exemplo, um 
perímetro urbano que a gente já 
tem unidade de saúde e escola 

próximo ok! Quando não tiver, nós 
temos que propor a contrapartida 
de quem vai fazer esses condomí-
nios”, disse Paranhos, referindo-se 
a loteadores.

De acordo com Tales, os estu-
dos por parte do IPC já começaram 
e em breve serão apresentados ao 
Paço. “Já demos início aos estudos 
para ver se existe fundamentação 
para o aumento”.

COMO FUNCIONA
Desde que Paranhos assumiu a 

prefeitura, em 2017, o Município 
trabalha com o aumento de área 
de maneira diferente. O pedido do 
empresário (loteador) chega até o 
IPC e é analisado, então uma con-
trapartida é solicitada pelo Municí-
pio. O valor é utilizado para realizar 
obras de infraestrutura no local. “A 
gente tem vários pedidos de inclu-
são de áreas no perímetro urbano 
em análise no IPC. Desde 2017, 
a gente analisa o pedido e pede 
a contrapartida, como no caso da 
Avenida das Torres, da Avenida 
Guaíra e a continuidade da Avenida 
Barão do Rio Branco”, lista.

Segundo o prefeito, a questão 
da expansão das avenidas já está 
consolidada e o investimento em 
infraestrutura nessas regiões foi 
superior a R$ 30 milhões. “A Ave-
nida Guaíra, a Avenida das Torres 
e a Avenida Barão do Rio Branco, 
que era a PR-486, já estão consoli-
dadas, nós temos documentos des-
ses empreendedores. É um investi-
mento de mais de R$ 30 milhões em 
infraestrutura. Isso já está conquis-
tado! Nas novas áreas, eu pedi ao 
IPC que, além de trazer a proposta 
de inserção, traga também as 
necessidades de atendimento ao 

público, como saúde e educação, 
para que a gente possa fazer o pla-
nejamento paralelo a esse cresci-
mento”, acrescenta Paranhos.

ZONA OESTE
O prefeito diz que, futuramente, 

também poderá haver um avanço 
do perímetro urbano na zona oeste 
da cidade, na região do Bairro 
Santo Inácio, onde será realizada a 
obra de extensão da Avenida Brasil 
até o Contorno Oeste. 

Entretanto, Paranhos espera 
que, com a apresentação do 
estudo, o Município trabalhe com 
a expansão de maneira geral e 
não pontual, como acontece 
atualmente. 

Segundo ele, Cascavel conta 
hoje com um déficit habitacional a 
aproximadamente 15 mil pessoas 
e a expansão do perímetro urbano 
possibilitaria a diminuição dessa 
fila. “Nós temos um déficit hoje 
de quase 15 mil pessoas que não 
têm casa... queremos, até 2024, 
tentar quase que zerar essa fila. 
Então, essa inserção de novas 
áreas no perímetro urbano é um 
conjunto de ações que queremos 
propor até para fugir um pouco 
dessa negociação pontual com 
essa ou aquela área”. 

Com o aumento da área 
urbana para a realização de novos 
empreendimentos e novos lotea-
mentos, o objetivo de Paranhos é 
proporcionar uma queda nos pre-
ços de lotes. “O que nós queremos 
proporcionar é, de fato, a queda 
nos preços. Quando colocamos 
mais área no perímetro urbano, por 
consequência teremos mais terre-
nos e mais oportunidades e uma 
disputa saudável. Quem ganha 
com isso é o consumidor”.
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60 mil inadimplentes: 
Campanha visa facilitar 
negociação de dívidas

Entidades que representam o 
comércio de Cascavel - Acic (Associa-
ção Comercial e Industrial de Casca-
vel), Amic (Associação de Microem-
presas e Empresas de Pequeno 
Porte do Paraná) e Sindilojas (Sin-
dicato dos Lojistas e do Comércio 
Varejista de Cascavel e Região) - e a 
Prefeitura de Cascavel lançaram na 
manhã de ontem (27) a Campanha 
“Meu nome limpo”, que visa facilitar 
que os devedores consigam negociar 
as dívidas em atraso e sair da lista 
de inadimplentes.

Para isso, nos dias 28, 29 e 30 
de julho e de 4 a 6 de agosto, os 
interessados poderão fazer consul-
tas gratuitas no SPC, na Serasa e 
no SCPC e renegociar as dívidas. O 
atendimento será no Teatro Munici-
pal Sefrin Filho, das 8h às 18h e, na 
segunda semana, das 8h às 20h. 

De acordo com o presidente da 
Acic, Genésio Pegoraro, as empre-
sas credenciadas vão oferecer, no 
mínimo, 50% de desconto de juros, 
possibilitando o pagamento e, conse-
quentemente, que as pessoas retirem 
o nome dos serviços de restrição de 
crédito. “Nós temos 60 mil pessoas 
negativadas em Cascavel. Essas pes-
soas podem buscar nas empresas cre-
denciadas a negociação das dívidas. 
Essas empresas irão negociar a partir 
de 50% dos juros da dívida, então vai 
ter empresa que vai dar 60%, 70%, 
uma condição bem especial para que 
a pessoa consiga limpar o nome e vol-
tar a consumir”, explica.

CIDADANIA
Segundo o prefeito de Cascavel, 

Leonaldo Paranhos, para a maioria 

ENTIDADES e prefeitura se unem em campanha para redução da inadimplência

SECOM

das pessoas, o nome significa patri-
mônio e, agora, encontrarão facili-
dade para renegociar suas pendên-
cias. “É importante que as pessoas 
possam ter o nome limpo. A compra 
é consequência, é algo que as pes-
soas podem fazer depois [de limpar 
o nome]. Nós estamos preocupados 
com a economia, claro que sim, mas 
estou preocupado em dar aos mora-
dores de Cascavel cidadania, cida-
dania no serviço público, na entrega 
do serviço, mas também no nome”.

A secretária de Desenvolvimento 
Econômico, Hivonete Piccoli, ressal-
tou que a campanha foi pensada para 
auxiliar as pessoas que sofreram os 
reflexos da pandemia e em dar con-
dições para que a economia seja 
aquecida. “Estamos falando de uma 
somatória de aproximadamente R$ 67 
milhões que deixaram de ser aplica-
dos no Município”, avalia, referindo-se 
ao valor das contas vencidas.

Sônia Xavier, presidente da Amic, 
disse que a economia já está se 
fortalecendo novamente e que o 
momento é oportuno para que as 
pessoas negativadas se regularizem 
e voltem a consumir. “A Amic é par-
ceira da prefeitura com as demais 
entidades e a nossa participação 
tem o intuito de colaborar para que 
as pessoas voltem a consumir e a 
fomentar a economia local”.

O presidente do Sindilojas, 
Leopoldo Furlan, destaca as van-
tagens que o consumidor terá ao 
limpar o nome: “É de importância 
para o lojista, que recebe seus 
créditos, e de importância para o 
consumidor, que volta a ter crédito 
e, com o advento da informação 
positiva, ele terá crédito e vanta-
gens nos futuros créditos”.

De acordo com dados do SPC 
de Cascavel, possui 58.222 pes-
soas negativadas. 
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Decreto libera academias e
templos sem restrição de horário

O Decreto 16.307, que será 
publicado nesta quarta-feira (28) 
em Diário Oficial do Município, 
traz novas flexibilizações nas res-
trições impostas para o enfrenta-
mento da pandemia da covid-19 
em Cascavel. Com o aumento da 
população vacinada e a redução 
dos casos de coronavírus, as res-
trições se reduzem.

O comércio poderá atender até 
as 22h com até 70% da capaci-
dade de público. Instituições reli-
giosas e academias para práticas 
esportivas poderão funcionar 24 
horas, desde que mantenham a 
limitação de 70% da capacidade 
de ocupação. As instituições reli-
giosas devem observar as demais 
regras estabelecidas pela Sesa 
(Secretaria de Estado da Saúde).

Eventos como comemorações, 
assembleias, confraternizações, 
casamentos, aniversários e afins, 
podem ocorrer até as 2h, limitado 
ao máximo de 50% do público.

Tabacarias e bares poderão 
funcionar somente em ambiente 
interno até as 2h, com 50% da 
capacidade de público.

Supermercados estão liberados 
sem limite de horário com restrição 
de público a 70% da capacidade.

CASAS NOTURNAS
A novidade do decreto é a libera-

ção parcial de boates, casas notur-
nas e clubes de baile que poderão 
receber 30% do público das 14h às 
2h. Os frequentadores, no entanto, 
terão de estar vacinados com as 
duas doses das vacinas AstraZe-
neca, Pfizer e Coronavac ou com 
a dose única da Janssen há pelo 
menos 14 dias. Os proprietários 
terão de fazer esse controle.

ÔNIBUS
Normativa da Transitar amplia a 

ocupação dos ônibus do transporte 
coletivo que poderão circular com até 
70% da capacidade de passageiros, 

priorizando o transporte nos horários 
de pico. A norma para os ônibus 
valerá a partir de 1º de agosto.

O decreto irá vigorar de 28 de 
julho até 11 de agosto.

“Havendo previsão vigente de 
restrição de circulação em deter-
minados horários pelo decreto 
estadual, as pessoas abordadas 
pelas forças de segurança deverão 
apresentar documento, cupom fis-
cal, declaração ou outro meio que 
justifique sua locomoção naquele 
intervalo de horário”, alerta Thiago 
Stefanello, coordenador do Comitê 
de Crise para Supervisão e Moni-
toramento dos Impactos da Pande-
mia da Covid-19.

Cascavel, Meu Município
Nesta quarta-feira (28), às 9h, ocorre o 
lançamento do livro Cascavel Meu Muni-
cípio, desenvolvido pelas coordenadoras 
pedagógicas de História e Geografia da 
Semed (Secretaria Municipal de Educação). 
O evento será no auditório da prefeitura.
Com o objetivo de ofertar material de 
apoio pedagógico a professores e alunos 
da rede pública municipal de Cascavel, e 
em cumprimento ao que preconiza a Lei 
6.496/2015, foi produzido o livro didático de História e Geografia local. O livro 
contempla os componentes curriculares com conteúdos referentes ao Município.
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Cascavel já aplicou cerca de
230 mil vacinas contra covid

Interrompida à espera de novas 
doses, a campanha de vacinação 
contra a covid-19 já chegou a 75% 
da população vacinável de Casca-
vel. Foram aplicadas cerca de 230 
vacinas, entre primeira e segunda 
doses. Cerca de 70 mil pessoas 
já estão imunizadas (com duas 
doses ou dose única). A campa-
nha parou na faixa de 32 anos da 
população geral e deve ser reto-
mada ainda nesta semana, tão 
logo chegue a nova remessa.

O Paraná recebeu ontem 
531.250 doses e espera para 
hoje mais 118.170. Após a divi-
são para as regionais, as vacinas 
são despachadas para os municí-
pios, o que deve começar a acon-
tecer hoje mesmo.

Por enquanto, apenas as segun-
das doses estão sendo aplicadas e 
as pessoas devem seguir a orien-
tação que consta na carteirinha de 
vacinação, já que cada fabricante 

Nova orientação a gestantes e puérperas
O Ministério da Saúde atualizou as recomendações para a segunda dose das gestantes e 

puérperas (mães até 45 dias após o parto) que receberam a primeira dose da vacina contra 
a covid-1 da Astrazeneca. A partir de agora, as mulheres desse grupo poderão receber a 
segunda dose da vacina Pfizer ou da Coronavac. O prazo de aplicação da segunda dose 

deve seguir o intervalo previamente aprazado na primeira dose.Em Cascavel, gestantes e 
puérperas que tomaram Astrazeneca devem procurar a sede do PMI (Programa Municipal 

de Imunização) na Rua Presidente Kennedy, 2.546, para orientações sobre aplicação 
da segunda dose. Preferencialmente, será ofertada a vacina Pfizer, mas, caso esse imunizante 
não esteja disponível em estoque, será usada a Coronavac.Se já tiver transcorrido 45 dias após o 
parto, o esquema deverá ser completado com vacina AstraZeneca. Aquelas que iniciaram o ciclo 
da vacina com Coronavac ou Pfizer devem concluir o esquema, conforme intervalo definido na 

carteirinha de vacinação e procurar o mesmo local, sem necessidade de agendamento. O Muni-
cípio alerta que, de maneira geral, as vacinas contra a covid-19 “não são intercambiáveis”. 

Ou seja, o esquema vacinal deve ser feito com o mesmo imunizante.

2ª dose aos profissionais da Educação
Os profissionais de educação em Cascavel já começaram a receber a segunda dose da 
vacina contra a covid-19. A aplicação começou pelos professores e servidores das Esco-
las da Transparência e Maria Aparecida Fagnani e dos Cmeis Leonides Ezure e Felisbina 
Bittencourt, na região do Território Eficiência; cerca de 140 profissionais que iniciaram o 
atendimento presencial aos alunos ainda em abril. A secretária de Educação, Marcia Bal-

dini, falou da satisfação de contemplar um momento tão importante para a rede municipal 
de ensino: “Mais uma vez Cascavel é destaque no Paraná pelas suas ações, imunizando os 
nossos profissionais por escola, independente da idade ou da função, indo até as unidades 
escolares, aplicando a vacina”. No dia 3 de maio, Cascavel iniciou a vacinação dos profissio-
nais da Educação e, mesmo depois do início do cronograma estadual, por idade, continuou 

vacinando considerando as duas frentes de trabalho, por idade e por unidade, o que fez 
com que o ciclo de imunização fosse concluído antecipadamente em algumas unidades 

escolares. Todos os profissionais da Educação receberão a segunda dose no mesmo local 
em que receberam a primeira, conforme a data que consta na carteirinha.

SERVIDORES de Cmeis e escolas municipais recebem a dose de reforço

S
E
C

O
M

possui um intervalo específico para 
as duas doses, à exceção da Jans-
sen, que é dose única.

Para tomar a segunda dose a 
pessoa deve ir ao local em que 
tomou a primeira dose.
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Nos últimos dias, a notí-
cia de que o Sul do País seria 
acometido pelo pior frio dos 
últimos cem anos assustou a 
todos. E com razão! Imagine 
ir trabalhar com os termôme-
tros marcando -25ºC. Impos-
sível! E não vai acontecer. O 
frio será intenso, sim, mas 
parecido com as duas últi-
mas frentes frias que atingi-
ram a região, derrubaram as 
temperaturas e cobriram a 
cidade de gelo.

A quar ta já amanhece 
gelada e há previsão de 
geada forte para Cascavel 
nesta quinta-feira, devendo 
se repetir na sexta.

Conforme o Simepar, 
por aqui as mínimas serão 
de 0ºC hoje, -2ºC amanhã e 
1ºC na sexta. O sábado deve 
registrar 5ºC, mas durante o 
dia já vai dar para tirar ao 
menos um casaco.

Hoje e amanhã, a máxima 
não passa de 11ºC, e, na 
sexta, já chega a 16ºC. O 
Cascavel Tempo já é mais 
desanimador e prevê mínima 
de -4,6ºC para Cascavel nesta 
quinta-feira. Frio? Sim! Mas 
nem perto da “supermassa de 
ar polar” que tirou o sono dos 

paranaenses nos últimos dias.
Contudo, alguns cuida-

dos são imprescindíveis, 
especialmente com os ani-
mais e as plantas, porque a 
geada castiga mesmo. 

Em Cascavel, a prefeitura 
também organiza ações para 
proteger as pessoas que 
vivem nas ruas e seus pets, 
além daquelas famílias em 
situação de vulnerabilidade. 

Hoje, cerca de 130 pes-
soas são acolhidas diaria-
mente na Casa POP e no 
Albergue Noturno. O foco da 
ação são aquelas que resis-
tem a ir a esses abrigos. Para 
isso, o Município disponibilizou 
o ginásio do Creas, nas pro-
ximidades do Ecopark Oeste. 
De acordo com o secretário 
de Assistência Social, Hudson 
Moreschi, o espaço poderá 
abrigar até 60 pessoas.

As ações são coordenadas 
pela Secretaria de Assistência 
Social com o Provopar e têm 
apoio de pastas e órgãos 
como Saúde, Comunicação, 
Semppro, Território Cidadão, 
Defesa Civil, além do Corpo 
de Bombeiros, Polícia Militar, 
Cáritas e Albergue Noturno.

A força-tarefa começou a 

ATENÇÃO:
Você também pode ajudar. Se vir alguém em situação 

de vulnerabilidade nestes dias frios, ligue 
para (45) 98431-6376 ou 3226-0016.

atuar ontem e segue até 1º 
de agosto para levar todo o 
cuidado necessário para pro-
teger as pessoas em vulnera-
bilidade social. O Centro POP 
será o local de triagem dos 
moradores antes de serem 
levados para o ginásio.

A ação irá proteger, 
também, os animais que 
acompanham seus donos. 
Os bichinhos terão um local 
preparado especialmente 
para eles. “Eles têm carinho 
muito grande por seus ani-
mais, então vamos encami-
nhar tanto os moradores de 
rua quanto seus animais”, 
reforça Hudson.

Neia Alberton, coordena-
dora do Provopar, diz que o 
órgão irá participar fornecendo 

cobertores e roupas: “Não 
podemos deixar pessoas pas-
sarem frio. São pessoas que 
não têm a mesma oportunidade 
de muitos que estão em suas 
casas”, avalia.

PLANTÃO
Márcio Ribeiro, coordena-

dor da Defesa Civil, disse que 
uma equipe exclusiva ficará 
de plantão para acompanhar 
a equipe de abordagem e levar 
os moradores de rua para o 
centro de acolhimento. Além 
disso, a Defesa Civil irá montar 
tendas dentro do ginásio para 
abrigar as pessoas. “Nós, 
como poder público, deve-
mos nos aproximar deles e 
levá-los com segurança para 
proteger suas vidas”.

29/07/202128/07/2021

Frio de congelar? Cascavel
volta a ficar abaixo de 0oC
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Cascavel contará com 
“sala extra” do MON
Um dos principais museus do 

Brasil e um dos mais importantes 
do Paraná, o MON (Museu Oscar 
Niemeyer) ganhará uma extensão 
em Cascavel. O anúncio foi feito 
pelo prefeito Leonaldo Paranhos, na 
última segunda-feira, durante evento 
no Teatro Municipal Sefrin Filho.

De acordo com Paranhos, os trâ-
mites para trazer um pedacinho do 
MON para a região oeste tiveram 
início ainda em 2020. Na semana 
passada, o secretário de Cultura 
de Cascavel, Luiz Ernesto Meyer 
Pereira, esteve em Curitiba para 
acertar detalhes da criação de uma 
extensão do MON em Cascavel.

O objetivo de Paranhos é conse-
guir inaugurar a extensão do museu 
em novembro, quando Cascavel 
completa 70 anos. “Nós já fizemos 
a demanda. Pessoalmente, no ano 
passado, eu já tinha tratado desse 
assunto, agora, o secretário Luiz 
Ernesto está pessoalmente tra-
tando do assunto, esteve em Curi-
tiba semana passada, fizemos o 
protocolo... A nossa vontade, nossa 
ideia, é em novembro, no mês de 
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aniversário do Município, inaugurar 
aqui a extensão do MON, o Museu 
Oscar Niemeyer, que tem sede na 
capital e é referência nacional de 
museu. Acho que é um presente 
que Cascavel tem a possibilidade 
de receber”, avalia Paranhos.

Segundo o prefeito, o convê-
nio em parceria com o governo do 
Estado e também com a gestora do 
museu possibilitará que Cascavel 
receba peças e coleções exclusivas 
de arte. “O Oscar Niemeyer hoje 
é um dos espaços com o maior 

número de obras do Brasil. É de 
fato um grande museu. Tem mui-
tas peças que a gente vai trazer 
para cá... Estaremos recebendo 
aqui um giro. Cada vez que chega 
uma nova coleção de obras lá, dá 
espaço para a gente receber aqui 
também. Então, será uma sala a 
mais do Museu Oscar Niemeyer 
só que aqui, no oeste do Paraná, 
contemplando toda essa região”.

A extensão do Museu Oscar Nie-
meyer ficará no terceiro andar do 
Teatro Municipal Sefrin Filho.

MARCELLO KAWASE
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Cascavel integra a Urban95
e foca na primeira infância
O Município de Cascavel assu-

miu o compromisso de oferecer 
um bom começo de vida para as 
crianças pequenas. A cidade entrou 
para a Urban 95, iniciativa da Fun-
dação Bernard van Leer que dá 
suporte para municípios incluírem 
no planejamento urbano a perspec-
tiva de bebês, crianças pequenas e 
cuidadores, assim como em estra-
tégias de mobilidade e em progra-
mas e serviços.

O programa está presente em 

oito países e apoia 24 cidades no 
Brasil a pensar no planejamento 
urbano com base na seguinte per-
gunta: “Se você tivesse 95 cm 
de altura (a altura média de uma 
criança de três anos), o que você 
faria diferente na cidade?” 

A partir deste mês de julho, Casca-
vel passa a integrar esse grupo com 
outras dez novas cidades parceiras.

A Prefeitura de Cascavel vai 
receber supor te e acompanha-
mento para construir diagnósticos 
sobre a primeira infância, imple-
mentar o Plano Municipal pela Pri-
meira Infância e promover ações de 
requalificação de espaços públicos, 
mobilidade para famílias, gestão 
de dados e melhorias de serviços 
para primeira infância.

O secretário de Assistência 
Social, Hudson Moreschi, desta-
cou a importância do programa 
voltado à primeira infância: “O 
Urban95 traz toda uma perspectiva 
dos cuidados da primeira infância 
com planejamento e organiza-
ções voltadas à sustentabilidade, 
ao meio ambiente, à mobilidade 

Por que investir na 
primeira infância?
O retorno econômico do investi-
mento nos primeiros anos de vida 
já foi comprovado: de acordo com 
James Heckman, Prêmio Nobel de 
Economia, cada dólar gasto nos pri-
meiros anos de vida de uma criança 
tem retorno anual de mais 14 centa-
vos ao longo de toda a sua vida.
Ou seja, investir no começo da vida 
traz um retorno mais alto, mais dura-
douro e mais eficiente do que em qual-
quer outro momento. Também é uma 
forma de reduzir desigualdades, já que 
o investimento em crianças em situação 
de vulnerabilidade é um dos caminhos 
para romper o ciclo da pobreza. Por 
isso, oferecer um bom começo de 
vida para as crianças pequenas é um 
dos melhores investimentos que uma 
cidade pode fazer. E Cascavel está 
fazendo a sua parte para que seus 
espaços, serviços e programas aten-
dam melhor a primeira infância.
“A missão da Urban95 é promover e 
compartilhar experiências que incen-
tivam o desenvolvimento da primeira 
infância, sob a perspectiva de que 
todos merecem um bom começo. 
As políticas públicas se concretizam 
para as crianças no território, onde 
elas vivem e se desenvolvem”, diz 
Claudia Vidigal, representante da 
Fundação Bernard van Leer no Brasil

A experiência da Urban95 no Brasil
Os novos membros da iniciativa Urban95 passaram por um cuidadoso pro-

cesso seletivo, que levou em conta aspectos como comprometimento do gestor, 
diversidade, intersetorialidade, políticas para primeira infância e transparência. 
As cidades que entraram para a iniciativa são: Alcinópolis (MS), Alfenas (MG), 
Benevides (PA), Canoas (RS), Cascavel (PR), Mogi das Cruzes (SP), Paragominas 
(PA), São José dos Campos (SP), Sobral (CE), Teresina (PI), Uruçuca (BA).Esses 

municípios se juntam a outros 13 que já estão implementando ações e projetos 
para a primeira infância em seus territórios com apoio da Urban95, entre eles,  
Fortaleza (CE), Recife (PE) e São Paulo (SP). Essas cidades mostram como fun-
ciona, de fato, uma gestão municipal que prioriza os primeiros anos de vida.

É o caso de Jundiaí (SP), que aprovou o plano-diretor em 2019 com um 
capítulo inteiro dedicado às crianças, assegurando a continuidade do olhar 

estratégico. A cidade tem transformado o espaço público para receber melhor 
a primeira infância e seus cuidadores, com iniciativas como ruas abertas e rotas 
seguras. Além disso, a gestão municipal tem levado programação cultural e edu-

cativa para equipamentos públicos de saúde, educação e assistência social.

urbana. Uma série de planejamen-
tos modernos que nós estaremos 
inseridos, podendo também levar 
as experiências dos nossos muni-
cípios e aperfeiçoá-las”, observa.

Acesse pelo QR code 
para saber mais o 

que é a Urban95
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01

Aquário 21/01 a 19/02

Peixes 20/02 a 20/03
Contatos com assuntos e pessoas de outras localidades podem 
impulsionar seus projetos ou até inspirar novos ideais. No trabalho, 
sua versatilidade, imaginação e desenvoltura vão surpreender e 
resultados positivos vão aparecer. 

Há chance de realizar algo que deseja há tempos, mas não pre-
cisa contar pra todo mundo: quanto mais discrição, melhor vai se 
sair hoje. Pode superar crises e encerrar situações desgastantes, 
sentindo um grande alívio. Na paixão, alguém que nunca prestou 
muita atenção é capaz de surpreender você.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Graças a sua inteligência e habilidade para convencer, você terá 
o destaque que merece em suas atividades e brilhará no trabalho. 
Conversas com colegas, parentes e pessoas próximas devem 
favorecer decisões importantes. No lado sentimental, o clima 
fica mais intenso na paquera e uma declaração inesperada pode 
encher seu coração de alegria.

Hoje os astros estão em festa e revelam que muita coisa boa deve 
acontecer em casa e no trabalho. Júpiter traz boas novas. Não 
faltará apoio dos parentes para resolver qualquer assunto no lar 
nem inspiração para se destacar no serviço.

Com seu poder de decisão e suas ideias férteis, conseguirá se 
dar bem no trabalho, pode encontrar alternativas inovadoras para 
resolver problemas com grana e vai convencer as pessoas do seu 
convívio com facilidade. Foque em suas metas, confie em seus 
dons e vá atrás dos seus sonhos.

Câncer 21/06 a 21/07
Pode receber convite para começar algo com boas perspectivas 
de sucesso ou então firmar uma parceria com alguém de con-
fiança. Sua criatividade aflora no trabalho e o momento é ideal 
para alcançar seus objetivos. Dinheiro inesperado pode cair em 
sua conta e aliviar o orçamento.

Sua ambição se eleva e a vontade de vencer na vida vai te levar 
mais longe: foque no trabalho e explore suas competências para 
se destacar. A Lua que fica de boas com vários astros, promete 
um dia de sorte nas finanças e deixa seu tino afiado para negociar.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Hoje você saberá negociar e solucionar questões complexas. 
Seu trabalho também vai render e um desafio importante pode 
ser superado. Júpiter garante um ciclo de maior prosperidade e 
sucesso. Entrevista de emprego deve ser melhor do que espera 
e uma vaga pode ser sua.

Touro 21/04 a 20/05
Os astros indicam novidades estimulantes, momentos de muita 
alegria e o período é ideal para você somar forças com quem par-
tilha interesses. Alie-se às pessoas que pensam como você e têm 
objetivos semelhantes aos seus. Suas esperanças se renovam e 
não vai faltar oportunidade para realizar seus ideais.

Nos contatos, tudo indica que você vai fazer sucesso, conquistará 
mais popularidade e terá um dia alegre com as pessoas queridas. 
Encontros virtuais e papos com amigos serão cheios de animação. 
Pode se sair muito bem com seus projetos.

No trabalho, seu empenho, capacidade de iniciativa e liderança 
vão brilhar e você será um exemplo para os colegas: mostre seus 
dons e conhecimentos. Você vai contagiar as pessoas com seu 
bom papo, astral mais otimista e ideias inspiradas.

Hoje tudo deve fluir de acordo com os seus planos e você vai 
subir mais um degrau em direção ao sucesso: bote fé em suas 
iniciativas e se arrisque. Júpiter promete mais prosperidade e boas 
chances de melhorias na parte financeira.

Solução
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Ira; 
cólera

O cachorro do
Franjinha (HQ)

Escrevo
o recado 

Amimado;
afagado

As
mulheres 
de cabelos
vermelhos

Vir à (?):
emergir
Alivia o 

sofrimento

A forma 
do anel

Nome da
letra "H"

Veloz;
rápido

Apaixona-
do (gíria)

Criar 
asas 

Ato, em
inglês

Períodos;
épocas

Hábito 
de poupar

Identifi-
cador de

chamadas 

A 6a nota
musical
Pontudo

(o sapato)

Suar 

Alojada 
em hotel

O material como
o da esponja

3/act. 4/bidu — bina. 6/bicudo — gamado — poroso.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
30 
01 
01 
32
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Suspeita de abuso de 
bebê é descartada

Um caso macabro assustou Cas-
cavel na noite de segunda-feira. A 
suspeita era de que um bebê de ape-
nas um ano tivesse sido vítima de 
abuso sexual. O caso chegou à polí-
cia e ao Conselho Tutelar e, ontem, 
a suspeita foi descartada. A menina 
não sofreu a agressão.

Em coletiva à imprensa, o sargento 
Vilmar Schwirk, da Polícia Militar, infor-
mou ontem que não houve o abuso. 

A PM informou que a mãe deixa 
a criança com um casal de vizinhos 
durante a semana para trabalhar e, 
aos fins de semana, com o irmão e 

Bandidos da moto vermelha fazem arrastão pelas ruas de Cascavel
Uma dupla de motociclistas 

aterroriza Cascavel há semanas, 
conforme o HojeNews noticiou na 
semana passada. E, na última segun-
da-feira (26), os dois abusaram: em 
menos de duas horas, três pessoas 
foram assaltadas pela dupla que 
anda em uma moto vermelha.

Por volta das 17h50, uma mulher 
quase foi assaltada na Rua Washin-
gton Luís, no Parque São Paulo. 
Ela conta que três homens em 
duas motocicletas - uma vermelha 

Residência é consumida pelo fogo
Uma casa foi consumida pelo 

fogo na Rua Altério Sordi, no Jar-
dim Veneza, em Cascavel, na tarde 
dessa terça-feira (27).

Militares do Corpo de Bombei-
ros contiveram as chamas, mas 
nada sobrou. 

O fogo teria começado na parte 
de cima da residência e os vizi-
nhos chegaram a abrir a por ta da 
casa, mas o fogo se alastrou rapi-
damente. As causas do incêndio 
devem ser investigadas. 

A família perdeu todos os per-
tences no incêndio e espera con-
tar com a solidariedade de amigos 
e vizinhos. Quem puder em ajudar 

a cunhada. Na sexta-feira (23), os 
tios buscaram a menina e, ao darem 
banho, notaram uma anormalidade e 
a criança estava bastante agitada, 
por isso avisaram a mãe que, com o 
irmão e a cunhada, levou a bebê até 
a UPA. No local, a criança foi aten-
dida e a PM, acionada.

O casal de vizinhos foi encami-
nhado para prestar esclarecimentos 
na 15ª SDP (Subdivisão Policial), 
e a criança passou por exames 
no IML (Instituto Médico Legal) 
na noite de segunda-feira (26). Os 
resultados foram negativos para 

abuso sexual. O casal foi liberado. 

A CRIANÇA 
O Conselho Tutelar de Santa Tereza 

do Oeste, cidade onde mãe e filha 
moram, investiga o caso. Segundo a 
presidente do conselho, Alzira Ferreira 
da Luz, o Conselho Tutelar de Santa 
Helena informou que a mãe perdeu a 
guarda de outros três filhos, e mora 
há 30 dias em Santa Tereza. “Esta-
mos aguardando a documentação de 
Santa Helena para verificar o relatório 
de passagens e as causas de as três 
crianças não estarem com a mãe”. 

- tentaram levar sua bolsa, mas ela 
reagiu e eles fugiram. 

Pouco depois, um roubo foi regis-
trado perto do Viaduto da Carelli. 
Dois homens em uma moto Honda/
CG vermelha levaram o celular de um 
jovem que voltava do trabalho. 

Logo depois, o Centro de Opera-
ções da Polícia Militar recebeu novo 
relato que uma motocicleta com as 
mesmas características e dois indi-
víduos praticou um assalto seguido 
de agressão no Pacaembu.

Nesse caso, os bandidos abordaram 
uma mulher e a agrediram para roubar 
o celular. Na fuga, os capacetes ficaram 
para trás. Imagens de circuito de segu-
rança registraram a ação dos marginais.

A Polícia Militar orienta que a 
população não reaja e pede para que 
as vítimas notem o maior número de 
características possíveis para ajudar 
na identificação dos criminosos. 

Denúncias sobre os marginais 
podem ser feitas de forma anônima 
via 153, 190 e 197.

doando móveis, roupas de inverno 
e colchões, pode entrar em contato 
pelo telefone (45) 99946-1032. 

LUIZ FELIPE MAX / PORTAL SOT

O fogo se alastrou rapidamente pela residência de 
madeira
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Cascavel mantém 
invencibilidade

O Cascavel Futsal fez seu terceiro 
jogo pela Taça Brasil de Futsal 2021 
nessa terça-feira. Enfrentando o Join-
ville (SC), na cidade de Dourados 
(MS), o time cascavelense empatou 
por 3 a 3 e somou mais um ponto 
no grupo. A equipe do oeste para-
naense encara nesta quarta-feira o 
quarto jogo seguido na competição, 
contra o Abilio Nery (AM), a partir 
das 16h (horário de Brasília).

Controlando as ações do jogo 
desde o início, o elenco paranaense 
saiu na frente. Gustavinho recebe 
passe açucarado de Rafinha e só 
empurra para o fundo do gol. Tentando 
endurecer a partida, o time catari-
nense chegou ao empate com Xuxa. 
Não demorou muito e a Serpente con-
seguiu fazer o segundo gol. Zequinha 
bateu de perna esquerda de fora da 
área e venceu o goleiro adversário.

Na segunda etapa, muitas opor-
tunidades criadas e o empate do 
Joinville com Genaro. Com mais 
posse de bola e trabalho efetivo, o 

Cascavel mais uma vez ficou à frente 
no placar com Roni. Finalizando os 
gols, o time catarinense chegou 
ao empate mais uma vez com Igor 
Costa, dando números finais ao jogo.

Essa foi a terceira vez que as 
equipes se enfrentaram na tempo-
rada, com uma vantagem do time 
paranaense: duas vitórias e um 
empate (2x1/ 5x3/ 3x3)

COMO ESTÁ A SÉRIE D - GRUPO 8
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º FC Cascavel 20 8 6 2 0 18 8 10 83,3
2º Joinville 16 8 4 4 0 9 4 5 66,7
3º Caxias 12 8 3 3 2 11 7 4 50
4º Juventus-SC 11 8 3 2 3 6 5 1 45,8
5º Marcílio Dias 9 8 2 3 3 6 11 -5 37,5
6º Aimoré 7 8 2 1 5 8 10 -2 29,2
7º Esportivo 7 8 1 4 3 6 8 -2 29,2
8º Rio Branco 3 8 0 3 5 3 14 -11 12,5

   RESULTADOS 8ª RODADA
 FC Cascavel  3x1  Rio Branco
 Aimoré  0x1  Juventus
 Marcílio Dias  0x0  Caxias
 Joinville  0x0  Esportivo
 
               PRÓXIMA RODADA 31/07
 Juventus  x  FC Cascavel
 Esportivo  x  Marcílio Dias
 Rio Branco  x  Aimoré
 Caxias  x  Joinville

FC Cascavel está  perto da classificação
Na prática, a classificação para 

a próxima fase já pode começar a 
ser festejada, porém, a matemática 
pede cautela. De qualquer forma, 
o FC Cascavel está bem perto de 
confirmar a vaga na segunda fase 
da Série D nas próximas duas 
rodadas, caso consiga resulta-
dos positivos fora de casa, contra 
Juventus e Esportivo.

No último domingo, o time 
garantiu a vitória por 3 a 1 sobre 
o lanterna Rio Branco e manteve 
a liderança do grupo, ampliando a 
vantagem para os demais adversá-
rios, que tiveram uma rodada mar-
cada por empates.

O time volta a campo neste 
sábado, contra o Juventus, às 15h, 

UMA pequena torcida pôde acompanhar a partida CASCAVEL saiu na frente, mas cedeu o empate

FOTOS: FELIPE SILVA/ASSESSORIA

no Estádio João Marcatto, em Jara-
guá do Sul (SC).
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Duelo de xarás marca 
a Copa do Brasil

Os jogos de ida das oitavas da 
Copa do Brasil prosseguem nesta 
quarta-feira, com mais cinco parti-
das. O Athletico recebe o xará goia-
niense na Arena da Baixada para 
tentar abrir vantagem e seguir as dis-
putas. O jogo também interessa ao 
FC Cascavel, que depende da elimi-
nação atleticana em alguma compe-
tição para que possa jogar as semi-
finais do Campeonato Paranaense.

No geral, o retrospecto é muito favo-
rável ao Athletico-PR. São 12 confrontos 
na história e, deles, nove vitórias foram 
da equipe paranaense, dois empates e 

RESULTADOS DE ONTEM
                                    COPA DO BRASIL 
 Criciúma  ?x?  Fluminense
 Vitória  ?x?  Grêmio

  

COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º Palmeiras  31  13  10  1  2  25  12  13  79
2º Atlético-MG  28  13  9  1  3  19  10  9  72
3º Fortaleza  27  13  8  3  2  21  9  12  69
4º Bragantino  24  13  6  6  1  24  16  8  62
5º Athletico-PR  23  12  7  2  3  21  13  8  64
6º Flamengo  21  11  7  0  4  22  10  12  64
7º Ceará  19  13  4  7  2  14  12  2  49
8º Atlético-GO  18  13  5  3  5  11  14  -3  46
9º Bahia  17  13  5  2  6  18  22  -4  44
10º Corinthians  17  13  4  5  4  11  11  0  44
11º Fluminense  17  13  4  5  4  10  12  -2  44
12º Santos  16  13  4  4  5  15  16  -1  41
13º Juventude  16  13  4  4  5  9  14  -5  41
14º Internacional  14  13  3  5  5  12  18  -6  36
15º Cuiabá  12  12  2  6  4  13  16  -3  33
16º Sport  11  13  2  5  6  7  11  -4  28
17º São Paulo  11  13  2  5  6  9  17  -8  28
18º América-MG  10  13  2  4  7  10  18  -8  26
19º Grêmio  7  11  1  4  6  6  13  -7  21
20º Chapecoense  4  13  0  4  9  11  24  -13  10

14ª RODADA
                                     Sábado 31/07
17h Fluminense x  Juventude
19h São Paulo x  Palmeiras 
20h Internacional x  Cuiabá 
21h Bragantino x  Grêmio 

                                Domingo 1º/08
16h Corinthians x  Flamengo
16h Atlético-MG x  Athletico-PR
18h15 Chapecoense x  Santos
18h15  Bahia x  Sport
20h30  Atlético-GO x  América-MG
20h30  Ceará x  Fortaleza

Corinthians prevê 
estreias contra o Santos 

O Corinthians trabalha com a pos-
sibilidade de promover a estreia 
de Renato Augusto e Giuliano no 
clássico contra o Santos, dia 8 de 
agosto, na Vila Belmiro, pela 15ª 
rodada do Brasileirão.

Reforços de peso do Timão, os dois 
jogadores chegaram livres ao clube, 
mas ainda precisam obter a docu-
mentação necessária para serem 
registrados no novo clube. Isso não 
vai acontecer antes de domingo, 
1º de agosto, contra o Flamengo, 
quando se abre a janela de chega-
das internacionais.

Conmebol define sede das decisões
A Conmebol anunciou ontem que 

a final da Libertadores 2021 ganhou, 
além do local, uma data para ocor-
rer. Segundo a entidade, o Estádio 
Centenário, em Montevidéu, recebe 
a decisão no dia 27 de novembro.

O anúncio mostrou que houve 
uma modificação no planejamento 
inicial da Conmebol, que estava pre-
vendo na tabela original que o título 
fosse definido uma semana antes, 
no dia 20, que cairia em um sábado. 

GUSTAVO OLIVEIRA/CAP

FURACÃO vai em busca de vantagem

Dessa mesma forma, a decisão da 
Sul-Americana, que estava prevista 
para 6 de novembro, também foi 
adiada para o dia 20. Como será par-
tida única, ela vai acontecer no Está-
dio Centenário. As quartas de final da 
Libertadores e da Sul-Americana vão 
ocorrer de 11 a 18 de agosto.

uma vitória do Atlético-GO. O time para-
naense não contará com Mateus Babi 
que passará por uma cirurgia no joelho 
e deve ficar fora por três meses.

O Santos tenta comprovar o seu 
favoritismo contra a Juazeirense. O pri-
meiro jogo acontece na Vila Belmiro 
e o peixe deve utilizar força máxima.

São Paulo e Vasco fazem duelo 
de times que vivem fases ruins em 
suas respectivas divisões do Cam-
peonato Brasileiro. O tricolor tenta 
apagar o vexame sofrido diante o 
Flamengo, enquanto o Vasco tenta 
engrenar sob o comando de Lisca.
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Ouro, Italo Ferreira 
faz história no surfe

Veio das ondas a primeira 
medalha de ouro do Brasil 
nos Jogos de Tóquio. O sur-
fista Italo Ferreira fez história 
ao vencer o japonês Kanoa 
Igarashi na final e subir ao 
lugar mais alto do pódio na 
estreia da modalidade no 
programa olímpico. O pódio 
ainda teve o australiano 
Owen Wright, que ficou com o 
bronze ao superar o brasileiro 

Gabriel Medina. “Estou muito 
feliz. Foi um dia incrível, espe-
cial. Trabalhei muito para 
isso e acreditei. É fantástico 
ser o primeiro campeão olím-
pico do surfe”, disse Italo.

O resultado coroa o ótimo 
momento de Italo, que é o 
atual campeão mundial e em 
2019 ganhou o ISA Games, 
que foi realizado no Japão. 

                          VELA
1h         Classe 470 - 1ª e 2ª regatas
1h05    Classe 49er - 5ª-6ª-7ª regatas
1h05           Classe Finn masc
3h                 RSx Feminino
           FUTEBOL MASCULINO
5h Brasil x  Arábia Saudita
                      NATAÇÃO
7h             100m livre Feminino
8h15         200m medley masc
8h35           4x200m feminino
           GINÁSTICA ARTÍSTICA
7h15    Individual Geral Masc Final
                     BADMINTON
7h20       Ygor Coelho - rodada3
                   HANDEBOL 
7h30 Brasil x  Espanha (Masc)
22h30 Brasil x  Espanha (FEM)
                 TÊNIS DE MESA
9h25 -   Hugo Calderano -  
              quartas de final
             VÔLEI MASCULINO
9h45  Brasil x Rússia
              RÚGBI FEMININO
21h30  Brasil x Canadá
                   CICLISMO
22h             BMX Masc e Fem
                        REMO
22h15         skiff Simples Masc
              JUDÔ - ATÉ 100KG
23h30        Rafael Buzacarini 

AGENDA OLÍMPICA
(Horário de Brasília) 

Seleção feminina vai encarar 
Canadá nas quartas de final
A seleção brasileira 

feminina de futebol se 
classificou para as quartas 
de final dos Jogos Olím-
picos de Tóquio, nessa 
terça, ao vencer Zâmbia, 
por 1 a 0, e terminar na 
segunda colocação do 
Grupo F. O time da téc-
nica Pia Sundhage somou 
sete pontos, assim como 

a Holanda, mas teve um 
saldo de gols menor (13 a 
6). As holandesas bateram 
a China por 8 a 2.

Com o resultado, o Bra-
sil vai enfrentar o Canadá, 
segundo no Grupo E, que 
empatou, por 1 a 1, com a 
Grã-Bretanha, na próxima 
sexta-feira (30), em Miyagi, 
pelas quartas de final. 

Vitória no boxe
Em duelo muito equili-

brado, Abner Teixeira venceu 
o britânico Cheavon Clarke, 
nessa terça, e passou para 
as quartas de final na catego-
ria peso pesado (até 91kg) no 
boxe dos Jogos Olímpicos. 
O brasileiro ganhou por 4 a 
1, em decisão dos jurados: 
29 a 28 (três vezes), 30 a 
27 e 27 a 30.

Abner volta ao ringue 
nesta sexta, às 7h39 (de Bra-
sília), para enfrentar Hussein 
Eishaish Hussein IashAish, 
da Jordânia. Se vencer de 
novo, o medalhista de bronze 
nos Jogos Pan-americanos de 
Lima-2019 vai garantir pelo 
menos um lugar no pódio, 
pois no boxe não existe a 
disputa do terceiro lugar. O 
lutador que perde na semi-
final, automaticamente fica 
com o bronze.

Vôlei enfrenta 
a Sérvia

A seleção brasileira 
feminina de vôlei teve 
grandes dificuldades para 
conseguir sua segunda 
vitória nos Jogos Olím-
picos de Tóquio-2020. 
Nessa terça, o time do 
técnico José Rober to 
Guimarães derrotou a 
República Dominina por 3 
sets a 2 - com parciais de 
22/25, 25/17, 25/13, 
23 a 25 e 15 a 12. A pró-
xima partida será diante 
da Sérvia, amanhã.

Scheffer fatura bronze

Mais um feito histórico 
aconteceu na Olimpíada de 
Tóquio-2020 para o esporte 
brasileiro. Hugo Calderano 
venceu uma batalha nessa 
terça-feira contra o sul-co-
reano Jang Woojin por 4 
sets a 3 - com parciais de 
11/7, 9/11, 6/11, 11/9, 
4/11, 11/5 e 11/6 -, avan-
çando às quartas de final 

O caminho de Fernando 
Scheffer até a medalha de 
bronze, conquistada nessa 
terça-feira na Olimpíada de 
Tóquio, contou com obstá-
culos e soluções inespe-
radas em sua preparação 

durante os piores meses da 
pandemia. O gaúcho de 23 
anos precisou nadar em pis-
cinas inadequadas, de ape-
nas 15 metros, e até num 
açude no sítio de um amigo 
na trajetória até o pódio dos 

200 metros livre. E precisou 
improvisar os treinamen-
tos na garagem de casa 
durante a pandemia. Com 
o bronze, Scheffer somou 
a 14ª medalha brasileira 
na natação olímpica. 

Calderano nas quartas 
e tornando-se o melhor do 
tênis de mesa do Brasil 
em uma edição de Jogos 
Olímpicos.

Agora, o brasileiro enfren-
tará o alemão Dimitrij Ovt-
charov, 12º no ranking mun-
dial, que venceu o japonês 
Koki Niwa. A partida está 
marcada para esta quar-
ta-feira, às 9h (de Brasília).
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