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Um problema que não é recente, mas que voltou a crescer, o furto de fios de cobre é o 
alvo da Operação Heavy Metal, deflagrada ontem em Cascavel e região pelo 5º Comando 
Regional da Polícia Militar. O foco foram os possíveis receptadores, como desmanches, 

ferros-velhos e empresas de recicláveis, e foram apreendidos mais de 600 quilos de fios 
de cobre e outros 83 kg de cabos de alumínio.

LUIZ FELIPE MAX/SOT
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O ladrão da vida: a morte!
Nós carregamos a ideia de que existe hora da morte. Facilmente 

ouvimos a expressão “era hora dele”. Isso, provavelmente, decorre da 
ideia de que Deus é autor e dono da vida. Que isso seja verdade, nós 
sabemos. Mas também tem suas consequências. Dizer que Deus é dono 
da vida é uma ideia verdadeira, mas não pode contradizer outras verdades 
acerca de Deus e da vida, que são igualmente verdadeiras. Junto dessa 
verdade está a noção de que Deus nos cria por amor, nos dá liberdade 
total e a tarefa de construir a vida. Dizer que é dono da vida pode gerar 
a consequência de que ele determina tudo. Ele dá a vida e tira a vida. 
Essa é a conclusão natural da ideia de que Deus é dono. Se é dono, ele 
manda, faz o que quer, determina com sua vontade a ordem das coisas, 
marca e define a hora de nossa morte. Isso passa a ser uma ideia evidente. 

Porém, embora pareça simpática, não é verdadeira. Isso choca com a 
ideia de liberdade. Deus nos criou livres. Se respeita a nossa liberdade em 
todo o processo da nossa vida, por que nos tiraria a liberdade marcando a 
hora da morte? Ele é autor da criação, autor da vida, mas nos criou livres.

A liberdade nos dá condições de construirmos a nossa vida. Nós somos 
responsáveis pela nossa construção. Podemos ter vida longa ou não, conforme 
o nosso cuidado, a nossa genética e tantos outros fatores que não podemos 
controlar. A parte que sai do nosso controle está entregue à natureza e às cir-
cunstâncias. Posso dizer: “Aquela pessoa se cuidava muito e morreu cedo”. Ou 
“aquele não se cuida e está aí vivo e forte”. São exatamente as circunstâncias 
múltiplas que fogem ao nosso controle que têm seu peso em muitos casos. 

Porque estão fora do nosso controle também não significa que Deus esteja 
controlando. Elas fazem parte da própria natureza das coisas. O que interessa 
é aquilo que podemos controlar e assumir como responsabilidade nossa. 

A vida consciente e responsável exige cuidado em todas as dimensões. 
Podemos cuidar do corpo, da mente e do espírito. Cuidar do corpo precisa 
boa alimentação, disciplina e hábitos saudáveis. Práticas e cuidado também 
exigem a mente e espírito. Se não fizer nada, pouco crescerei nessas áreas.

Isso mostra que podemos controlar uma parte da vida com nosso jeito 
de viver. Podemos prolongar e muito a vida. 

Mas quando falamos de vida, estamos sempre falando de algo frágil. Não há 
garantia definitiva em nada. Há muitas coisas que fogem à regra e ao controle. 

Diante da vida frágil está sempre o ladrão da morte. Quando Jesus fala para 
estarmos vigilantes e despertos porque não sabemos a hora em que o ladrão vem, 
é isso que ele quer dizer. Quem não vive uma vida consciente e com sabor pode 
morrer sem estar consciente. Quem vive desperto, com amor e sabor, também pode 
morrer, mas, se acontecer, partirá feliz e não revoltado com a vida e com o mundo. 

Saber que podemos morrer é motivo para vivermos com intensidade 
todos os dias. O que importa mesmo é a qualidade dos nossos dias. Isso 
depende essencialmente do nosso jeito de viver. 

O ladrão da vida está na frente de todos, independente de como 
vivemos, é a morte! 

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

SECOM

“Cascavel vive um grande momento. 
É um grande momento de Cascavel na 

geração de emprego, de desenvolvi-
mento, você vê a cidade pulsando. Esse 

pulsar de Cascavel está reverberando tam-
bém no Paraná, porque nós estamos fazendo 
esse mesmo movimento de organização, de 
planejamento, de união de todos 
para que o Paraná possa ter esse 
mesmo momento fantástico que 

está tendo a cidade de Cascavel”.
Governador Ratinho Junior
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Palavras cruzadas

Mercúrio na Casa 3 deixa você ainda mais 
extrovertida e comunicativa do que já é. Jus-
tamente por isso, é bom ter cuidado com o 
que vai falar para não acabar deixando esca-
par um segredo, um projeto sigiloso ou uma 
informação que deveria guardar só para você. 
Tenha cuidado em dobro para não cair nas 
armadilhas de gente falsa e oportunista.

Você terá muita desenvoltura para se comunicar 
com as pessoas e defender as suas ideias. Isso 
pode ser muito positivo no emprego, desde que 
tenha cuidado para não bater de frente com os 
chefes ao apresentar suas opiniões. Fale sim, 
mas com jeitinho. Se sentir que a ideia não é 
bem recebida, deixe para retomar o assunto num 
outro dia.

Mercúrio e Urano em quadratura podem deixar sua 
mente muito inquieta. Vai ser difícil se concentrar 
bem nas tarefas, por isso, procure adiar estudos e 
atividades mais complexas ou que exijam pesquisa 
e atenção aos detalhes.

Fofocas e mal-entendidos podem tumultuar bas-
tante o seu trabalho hoje. Há risco de não entender 
bem uma orientação ou um comentário e ficar bem 
aborrecida. Ou então, é você quem pode comentar 
algo do trabalho que deveria guardar só para você e 
isso pode causar uma saia justa com algo que vai 
dizer. A dica é ouvir mais e falar menos.

Quem tem negócios com parentes pode enfrentar 
conflitos ao longo do dia, por isso, é muito impor-
tante controlar a sua impaciência e teimosia. Bus-
que diálogo com intenção de equilibrar de verdade 
os seus interesses com os dos outros, senão, só 
vão bater boca sem resolver nada.

O clima em família pode ficar estranho no início 
do dia. Com Netuno em movimento contrário e em 
quadratura com a Lua, você pode ter a sensação 
de que estão te evitando ou escondendo algo de 
você. Avalie se não é apenas uma impressão e, 
se decidir conversar, faça isso de coração aberto, 
sem rebeldia.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 4 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Sagitário. A intuição 
e a independência são características fortes da sua personalidade. Nasceram para liderar, para 
ensinar, para semear conhecimentos e sábios conceitos. Seu número principal, do dia do nas-
cimento, é o 9, cujo símbolo é o de Marte, o astro da coragem, da combatividade, da ousadia, 
das ações impulsivas, impensadas, o pioneirismo, a liderança, a generosidade e também a 
franqueza e a confiança em si. Dá vocação e facilidade para aprenderem línguas e viverem no 
exterior por algum tempo.

Horóscopo nascido em 4 de agosto

Trabalho em equipe ou sociedade vai exigir muito 
jogo de cintura de você hoje. Os astros indicam 
que pode surgir um conflito entre o que você quer 
e o que os outros querem, e será preciso muito 
diálogo e bom senso para acharem um meio-termo 
que agrade a todos. 

Você pode ter ideias supercriativas para ganhar 
dinheiro e engordar o seu bolso. Mas é melhor 
não ir com muita sede ao pote, porque nem todas 
as boas ideias terão bom lugar na prática. Procure 
pesquisar melhor o assunto antes de se jogar num 
negócio ou investimento desconhecido.

Tensões vão rondar o seu lar nesta quarta-feira e 
você deve medir as palavras para não brigar com 
os parentes por qualquer bobagem. Controle a 
impaciência e a rebeldia se quiser evitar conflitos 
e discussões, ainda mais se você trabalha em casa 
ou em parceria com alguém da família.

Mercúrio e Urano em conflito podem fazer você per-
der o controle dos gastos hoje. Resista às tentações 
nas vitrines e evite esbanjar seu suado dinheirinho 
com coisas supérfluas ou mesmo com presentes 
para quem estima.

Seu dia pode começar um tanto tenso, por isso, 
convém ter muito cuidado com o que vai fazer e 
dizer. No trabalho, se sentir que as coisas estão 
confusas demais, tente diminuir o ritmo. Cumpra 
suas tarefas com calma e atenção, e revise tudo 
antes de finalizar e entregar para evitar erros. 

Mercúrio em quadratura com Urano pode dificul-
tar muito o diálogo e a compreensão no trabalho. 
Por isso, se você ficar com dúvidas sobre como 
executar uma tarefa, pergunte sem constrangi-
mentos. É muito melhor admitir que não enten-
deu do que ter que arcar com as consequências 
de um erro depois.

Loterias
Megasena

03 04 06 10 11 12 13 14 
16 18 20 21 23 24 25

concurso:2298

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 

concurso: 489

09 22 25 37 41 50

concurso: 2256

concurso: 1671

10 17 21 24 30 48

concurso: 5584

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S 
SÃ

O 
IN

FO
RM

AT
IV

OS
 E

 N
ÃO

 S
UB

ST
IT

UE
M

 O
S 

RE
SU

LT
AD

OS
 O

FI
CI

AI
S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 01 07 03 05 02 05

Super Sete concurso: 125C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2201

06 17 19 24 27 30 35 38 42 46
48 49 61 68 74 75 79 80 92 97

Lotomania

83.611
13.566
05.293
43.792
53.873

15 33 39 44 47 48 67
GUARANI/SP

03 30 56 62 74

JULHO

06 08 17 18 22 24 27

concurso: 5622

04 11 12 44 45 57

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO

Muita nuvens

CRESCENTE
15/08 - 12h21

CHEIA
22/08 - 09h02

Quarta 4/8/2021

MINGUANTE
31/07 - 10h18

NOVA
08/08- 10h50

Paranaguá
max 19
min 15

max 24
min 8

Cascavel
max 21
min 9

Foz do Iguaçu
max 23
min 11

max 23
min 7

Curitiba
max 16
min 10

FASES 
DA LUA

Nublado

Quinta 5/8/2021
Nublado

Sexta 6/8/2021

concurso: 2395

Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 22

CJAS
CASEBRELAB

VERANISTA
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ACIDENTADA
ONUEROR

ARTROSEUNE

REALTATO
IEEXAMES
DUDAPARO

SAMROMANOS

Nascido
no estado
de Ivete
Sangalo

Fenômeno
de reper-
cussão do

som

Local de 
incidência
de câncer
feminino 

Consoante
muda da

língua por-
tuguesa

Endure-
cimento
da pele 
do pé

Cheia de
altos e
baixos 

(a estrada)

Tipo de
solo per-
meável

(pl.)

Órgão do
qual faz
parte o
Unicef

Cobrir de
gordura

(a forma)

Sentido
utilizado
na leitura

braile

Avaliação
médica

(pl.)

Cesso 
o movi-
mento 

Os algaris-
mos repre-
sentados
por letras

Sílaba 
de "furor"

Fase;
estágio

Tio (?),
apelido 
dos EUA

Animal
como o
polvo

Talento 

Divisão de
terrenos

Nascido em
Pequim

Pena
usada em
fantasias

A maçã
verde, por
seu sabor

O viajante
praiano

Laborató-
rio (abrev.) 
Título nobre
britânico

Tenho conheci-
mento de

(?)+F4, atalho para
fechar (Inform.)

Abóbora
(bras.)

Iniciou-se
em 2001

É montado
pelo jóquei
Choupana;

cabana

Roupas de
folião (BA)
Ácido ribo-
nucleico

Oposto 
de "off"

Antônimo 
de "perder"

Sólida

Bebida à
base de

uva

Liga; junta
Academia
do Exér-

cito (sigla)

(?) Nagle,
ator

A moeda
do Brasil

Desgaste
da articu-

lação

2/on. 3/alt — rna — sam — sir. 7/jerimum — molusco.
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Desejo do
viajante
quando
chega

Evento do
Sete de

Setembro
no Brasil

O que
sempre
vence o

Mal (dito)

Eri
Johnson,
humorista

Vogal
ausente
em "Per-
nambuco"

(?)-delta,
equipa-

mento do
voo livre

(?) 
Benny,
cantor 
de funk

Campo de
cereais

Investigar;
indagar 

Forma
carinhosa
de tratar 

a avó

Naquele
lugar; 
acolá

Inseticida
(sigla)
Não

pesados

Caixa com
tampa

Medicina
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Viola leis
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Produto da
nata do leite
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com água parada

Continente onde se
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da Grécia
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(?): ajudar
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A pessoa 
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O "mundo"
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de um
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que enfim

Agrava 
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em inglês
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Período
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(?)-stop:
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3/ddt — pit — rat. 5/brejo — miolo — seara. 8/próstata.
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

A Câmara de Vereado-
res aprovou ontem moção 
de repúdio ao governo do 
Estado do Paraná por não 
prever, pelo sétimo ano 
consecutivo, a reposição 
salarial dos servidores na 
LDO (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias). A proposição foi 
assinada pelos vereadores 
Professora Liliam (PT), Poli-
cial Madril (PSC), Professor 
Santello (PTB) e Soldado 
Jeferson (PV) e rendeu bas-
tante discussão.

O que chama a atenção 
é que a votação (e a discus-
são) ocorreu um dia depois 
de o governador Ratinho 
Junior estar em Cascavel, 
em carne e osso, e nenhum 
vereador aproveitou a opor-
tunidade para defender a 
demanda direto com ele.

Para o vereador Romulo 
Quintino, a moção “é um ins-
trumento extremamente vio-
lento e forte”. Aproveitando 
a pauta, Madril pediu para 
que o prefeito Leonaldo Para-
nhos pagasse a data-base 
dos servidores municipais.

Vice-líder de Governo, 
Valdecir Alcantara saiu em 
defesa do governador e 
pediu para que os vereado-
res da base votassem contra 
a moção. Além disso, pediu 
“coerência e paciência” aos 
servidores até que amenize 
os efeitos da pandemia. 

O vereador Sidnei Mazutti 
disse que “não tem como ir 
contra o governo do Estado 
que tanto tem feito por Cas-
cavel” e que a população 
“precisa ter o entendimento 
dos motivos” de não serem 
reajustados os salários.

Madril reagiu: “A gente 
tem que deixar bem claro, 
começar a dividir o joio do 
trigo. Esses vereadores 
que querem votar contra 
essa moção, votem, mas 
quando vem um policial 
militar, quando vem um 

servidor público, vocês estão 
achando que eles são idio-
tas, que não estão vendo 
quem está votando aqui? 
Quando pedir a força da 
polícia diz que votou contra 
a moção, contra a data-base 
para ser bem atendido”.

O congelamento dos salá-
rios vem do Governo Beto 
Richa. Em 2019, o governo 
propôs reajuste de 5,08% 
parcelado em três vezes. 
Em janeiro de 2020 foram 
pagos 2%, mas as outras 
duas parcelas de 1,5% esta-
vam previstas para serem 
pagas em janeiro de 2021 
e janeiro de 2022 e foram 
suspensas após determina-
ção do governador. 

A LDO para 2022 foi apro-
vada pela Assembleia Legis-
lativa sem a previsão de 
reajuste dos salários, assim 
como a concessão de promo-
ções e progressões.

O vereador Madril defen-
deu a moção: “Nós somos 
funcionários públicos esta-
duais e estamos sentindo 
na pele o que são sete anos 
sem a data-base. É por 
isso que nós lutamos e é 
por isso também que esta-
mos lutando aqui, junto à 
nossa Mesa Diretora, para 
que pague a data-base dos 
servidores da Câmara, por-
que eles têm esse direito. 
E também o prefeito, que 
pague a data-base dos ser-
vidores do Município”.

No fim, a moção foi 
aprovada por 12 votos a 7. 
Votaram a favor: Beth Leal, 
Celso Dal Molin, Cleverson 
Sibulski, Dr. Lauri, Edson 
Souza, Emerson Vilanova, 
Melo, Policial Madril, Pro-
fessora Liliam, Soldado 
Jeferson, Serginho Ribeiro e 
Tiago Almeida. Votaram con-
tra: Cabral, Cidão da Telepar, 
Josias de Souza, Mazutti, 
Romulo Quintino, Sadi Kisiel  
e Valdecir Alcântara.

Repercussão nacional
O prefeito Leonaldo Paranhos parou em rede nacional. Ele 
foi citado pelo apresentador Ratinho, do SBT, que elogiou a 

iniciativa de abrigar andarilhos e seus pets durante os dias frios 
da semana passada. “Queria dar os parabéns ao meu amigo 

Paranhos, prefeito de Cascavel. Que ideia maravilhosa!”, repetiu 
o apresentador, pai do governador Ratinho Junior. 

Praça da discórdia
O governador Ratinho Junior até tentou explicar (ou enrolar) 
a manutenção da praça de pedágio entre Cascavel e Toledo, 

prevista na próxima concessão de rodovias, no projeto que deve 
ser apresentado “em breve” pelo Ministério da Infraestrutura. 

Disse que teria uma tarifa “bem baixa” para cobrir serviços 
como ambulância. Só que não convenceu líderes locais, que 
já alertaram que não vão aceitar a praça. Recentemente, o 
prefeito Paranhos declarou, em rede social, que o ministro 
Tarcísio Gomes estaria arranjando um grande problema se 
insistisse nessa praça, pois seria motivo de um confronto.

PTB mulher 
A presidente do PTB 
Mulher do Paraná, Amanda 
Camargo, esteve na Câmara 
de Cascavel na tarde de 
ontem (3) acompanhando 
a sessão. Acompanhada do 
empresário e pré-candidato a 
deputado federal Jota Junior, 
Amanda acompanhou os 
trabalhos dos parlamentares 
e aproveitou para 
cumprimentar o vereador 
Emerson Vilanova (PTB), 
que tomou posse na última 
sexta-feira (30), no lugar do 
vereador Professor Santello, 
que pediu licença-médica 
por 30 dias para tratar de 
problemas de saúde. 

Fervendo
As sessões ordinárias voltaram 
na Câmara de Cascavel com 
vereadores afiados e sem 
papas na língua. Talvez seja 
esse o motivo de tantos 
afastamentos para tratar 
da saúde mental. 

Com gripe 
Já o líder do Governo, 
vereador Pedro Sampaio 

(PSC), não participou da 
sessão de ontem por estar 
com sintomas de gripe. 
Assim, a defesa das pautas 
do Executivo ficou por 
conta do vereador Valdecir 
Alcantara, vice-líder do 
Governo na Câmara.

Eleições HU
Ocorrem hoje (4) as eleições 
da nova diretoria do HUOP 
(Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná), em 
Cascavel. Apesar de ser 
a primeira vez em que 
os servidores podem 
opinar, o processo conta 
com apenas uma chapa 
inscrita: Democracia 
Sem Medo, composta 
pelos atuais diretores da 
instituição: Rafael Muniz 
de Oliveira, diretor-geral; 
Rodrigo Barcella, diretor 
administrativo; Vilson 
Dalmina, diretor clínico; 
Alex Sandro Jorge, diretor 
pedagógico. A escolha 
democrática dos diretores do 
HU foi uma das promessas 
de campanha do reitor 
Alexandre Webber.

Um dia após visita do
governador, Câmara

vota moção de repúdio
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Cascavel recebe R$ 200 mi
para obras estratégicas 

BANDEIRAS HISTÓRICAS

Cascavel experimenta um dos 
momentos mais especiais de sua 
trajetória de quase sete décadas. O 
município que é referência na gera-
ção de empregos, em articulação no 
enfrentamento ao coronavírus e uma 
das melhores cidades para morar no 
Brasil, é também um dos que mais 
recebem investimentos em obras con-
sideradas estratégicas. “São R$ 200 
milhões em projetos transformadores, 
que se conectam a um conjunto de 
ações que preparam o Paraná para o 
futuro”, disse o governador Ratinho 
Júnior, segunda-feira, na área que 
abriga o Show Rural Coopavel, durante 
o lançamento da duplicação de trecho 
de 5,8 quilômetros entre a Polícia 
Rodoviária Federal e a Ferroeste.

Para um público formado por 
líderes políticos e empresariais, 
Ratinho lembrou que sua gestão é 
o governo do desafio: “Enfrentamos 
a maior crise sanitária dos últimos 
cem anos, a maior crise hídrica dos 
últimos 91 anos e ainda precisamos 
vencer dificuldades geradas pela 
falta de projetos para obras funda-
mentais para o Paraná e o Brasil, 
como a nova Ferroeste. Estamos pre-
parando as bases para um estado 
ainda mais pujante e dinâmico, de 
grandes feitos e oportunidades, que 
será conhecido em breve como o 
centro logístico da América do Sul”, 
afirmou o governador.

INVESTIMENTOS
Mesmo com todos os obstáculos, 

o Paraná atraiu R$ 46 bilhões em 
investimentos nos últimos dois anos 
e meio (dessa soma, mais de R$ 
7 bilhões são provenientes do setor 
cooperativista) e é o único do Brasil 
integrado à OCDE (Organização para 
a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico). “Estamos em Cascavel 

para lançar e vistoriar três grandes 
obras, que farão bem a uma região 
de grande produção e também ao 
Brasil. Quando se trabalha com serie-
dade, os resultados são os melhores 
e ficamos felizes de ser parceiros 
do prefeito Leonaldo Paranhos e de 
todos que fazem de Cascavel e do 
oeste modelos de trabalho, supera-
ção e desenvolvimento”.

VINTE ANOS
O presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, fez uma recuperação histó-
rica do Show Rural, que realizou a 
primeira edição em 1989, com 110 
visitantes, que seriam 298 mil três 
décadas depois. 

Com o crescimento a partir de 
2001, quando mais de 100 mil pes-
soas visitaram aquele que se tornaria 
o terceiro maior do mundo em disse-
minação de novos conhecimentos ao 
campo, percebeu-se a necessidade 
de melhorar o acesso rodoviário até 
o parque. “Enfrentamos inúmeras 
dificuldades. São 20 anos de espera, 
passamos por cinco governos e só 
agora esse gargalo finalmente será 
resolvido”, lembrou Dilvo.

O Show Rural tem responsabili-
dade com os cooperados da Coo-
pavel, com a agricultura brasileira 
e com a produção de alimentos 
para ajudar a alimentar o mundo. 
“O Paraná detém apenas 2,3% do 

território brasileiro e responde por 
18% da produção de grãos, e obras 
como as anunciadas pelo governo 
estadual em Cascavel contribuirão 
para o fortalecimento de um setor 
importante à economia brasileira”. 

Dilvo citou ainda a luta por um 
pedágio justo e destacou que a reti-
rada do degrau tarifário, no trecho 
dessa nova obra na BR-277, trará 
economia anual de R$ 25 milhões.

TRANSFORMAÇÃO
O secretário de Infraestrutura e 

Logística, Sandro Alex, ressaltou 
que Cascavel recebe pacote de R$ 
200 milhões de obras transforma-
doras. E, com a nova Ferroeste e 
com a nova concessão do pedágio, 
segundo a vontade do povo para-
naense, coisas ainda melhores 
estão por vir, afirmou. 

OBRAS de duplicação são reivindicadas há 20 anos

OBRAS HÁ MUITO REIVINDICADAS

O QUE:

Duplicação da BR-277 
- 5,8 quilômetros de 
extensão entre a Polícia 
Rodoviária Federal e o 
terminal da Ferroeste

QUANTO: R$ 48 milhões em 
investimento

Previsão de 
término:

setembro 
de 2022 

Trevo Cataratas - Em fase 
inicial de execução, com 
construção de marginais, 
viadutos e novas conexões 
com as BRs-277, 369 e 467

R$ 68 milhões

outubro de 2022

O QUE:

QUANTO:

Previsão de 
término:

Contorno 
Oeste - Obras 
de duplicação 
em trecho de 19 
quilômetros

R$ 68 milhões 

início de 2023

O QUE:

QUANTO:

Previsão de 
término:

ASSESSORIA
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REFERÊNCIA MUNDIAL 
EM DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL PELA OCDE.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
é formada pelos países mais desenvolvidos e sustentáveis do planeta.  
Segundo ela, o Paraná é exemplo na qualidade do ar e da água, 
na proteção costeira e ambiental e no uso de energia sustentável:  
94% da nossa energia vem de fontes renováveis.

Um dos estados que mais cresce no Brasil é também exemplo 
de desenvolvimento sustentável para o mundo.

Cascavel aplica mais de 
238 mil doses de vacinas

O PMI (Programa Municipal de 
Imunizações), da Secretaria de Saúde 
de Cascavel, informa que acabaram as 
doses de vacina contra a covid-19 para 
público geral nessa terça-feira e que agora 
espera receber mais doses do Ministério 
da Saúde para dar continuidade ao crono-
grama. Até ontem, foram aplicadas mais 
de 238 mil doses de vacinas, já abran-
gendo pessoas do grupo com 30 anos.

Até que chegue mais imunizante, 
segue a vacinação da segunda dose. 
“Temos que garantir as duas doses para 
ter a tão sonhada imunidade de grupo e 
poder voltar ao normal”, ressalta o secre-
tário de Saúde, Miroslau Bailak. “A vacina-
ção incompleta pode criar um ambiente 
propício para o surgimento de versões 
ainda mais resistentes do coronavírus”.  

A única exceção da segunda dose é para 
quem tomou o imunizante da Janssen, que 
é dose única. O PMI não recomenda que a 
pessoa retorne à unidade de saúde antes 

ou depois da data agendada na carteiri-
nha. “Se a pessoa perde o prazo indicado 
corre o risco de não conseguir fazer a 
segunda dose, porque os vacinadores pre-
cisam abrir os frascos do mesmo fabricante, 
e ter presente o número mínimo de pessoas 
pois não podemos desperdiçar”.

Outro fator importante é que não pre-
cisa madrugar para a segunda dose.

Caso tenha perdido ou extraviado a car-
teirinha de vacina, pesquise com os servido-
res do PMI a data que a pessoa tomou a pri-
meira dose da vacina, que fica registrada no 
sistema e a dúvida poderá ser solucionada.

SERVIÇO
O que: SEGUNDA DOSE
Onde: no Centro de Eventos
Quem: Pessoas acima de 60 anos e grupo prioritário 
Quando: das 8h às 17horas (seg a sex)

Quem: Demais grupos que tomaram nas UBSs
Onde: Retornam nas Unidades de Saúde
Quando: das 8h às 16h (seg a sex) 
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Beth Leal consegue recursos 
para casa que abriga mulheres

A vereadora Beth Leal (Republi-
canos) recebeu nessa terça-feira 
(3) a confirmação de que R$ 200 
mil recebidos via emenda parla-
mentar do deputado federal Aroldo 
Martins já estão depositados na 
conta da Prefeitura de Cascavel. 
O dinheiro será destinado para 
melhorias na estrutura do Abrigo 
de Mulheres Vanusa Covatti, casa 
que recebe mulheres em situação 
de violência doméstica e familiar.

Ao consultar a Assistência Social 
sobre as demandas mais urgentes, 

o secretário Hudson Moreschi disse 
que o abrigo precisa de móveis e 
reformas para que possa receber 
melhor essas mulheres e seus 

filhos. A vereadora procurou os repre-
sentantes de seu partido, o Republi-
canos, para intermediar a destinação 
de recursos para esse fim.

Reforma do IPC
A Câmara de Cascavel aprovou o Projeto de Lei 82 de 2021, que altera as leis 

orçamentárias do Município para permitir a abertura de crédito adicional especial 
no orçamento destinado ao IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel), no valor 

de R$ 2,825 milhões. Os recursos serão utilizados para reforma do imóvel que 
receberá o IPC, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1.206, onde funcionava o antigo 
Fórum Eleitoral de Cascavel. Hoje, a prefeitura gasta R$ 15 mil em aluguel com a 

atual sede do IPC, portanto, a mudança para o antigo prédio do Fórum será vanta-
josa, uma vez que a cessão do local será gratuita por 20 anos.

Município mantém abrigo emergencial até esta quarta
Será mantido até hoje (4) o ser-

viço de acolhimento instalado no 
Ginásio do Creas, no Bairro Coquei-
ral, zona oeste de Cascavel.

O prazo poderá ser ampliado, 
caso o frio intenso persista. Con-
tudo, a previsão é de temperaturas 
mais altas nos próximos dias.

O secretário de Assistência 
Social, Hudson Moreschi, informou 
que 270 pessoas em situação de 
rua tinham sido atendidas e que a 
procura reduziu nos últimos dias, no 
entanto, o Município decidiu alongar 
o acolhimento. “Foram 270 atendi-
mentos. Nas duas últimas noites, 
percebemos algumas desistências, 

mas seguimos intensificando as 
abordagens para garantir segu-
rança e bem-estar dessas pes-
soas que vivem na rua”.  

No ginásio, a estrutura mon-
tada tem capacidade para 60 
moradores passarem a noite 
simultaneamente. Eles podem, 
inclusive, levar os animais de 
estimação. No local, recebem 
alimentação e cama quentinha 
para dormir.

Desde o dia 27 de julho, com a 
chegada da forte frente fria, o Muni-
cípio preparou o ginásio e intensi-
ficou o serviço nas ruas para con-
vencer os moradores em situação 

vulnerável para aceitar abrigo.
Se perceber alguém em situa-

ção vulnerável, ligue para (45) 
98431-6376. Esse é o telefone 
da Abordagem Social.

270 pessoas em situação de rua foram atendidas

SECOM
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O anúncio da duplicação do Con-
torno Oeste, em Cascavel, trecho da 
BR-163 entre as rodovias BR-277 e 
BR-467, trouxe também a confirma-
ção do prolongamento da Avenida 
Brasil até o Contorno Oeste, feita 
pelo prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos, em suas redes sociais, no 
dia 12 de julho. 

A ligação começa no KM 208 da 
BR-163, passa pela Estrada Rural 
Chaparral, por um trecho da Avenida 
das Torres e então chega à principal 
avenida de Cascavel, na altura do 
Bairro Santa Cruz. São 4,79 quilô-
metros no total.

O HojeNews analisou o croqui 
do projeto disponibilizado pelo Dnit 
(Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transpor tes) e fica a 
dúvida se é do prolongamento da 
Avenida Brasil que estamos falando. 
Isso porque, na prática, está mais 
para o prolongamento da Avenida 
das Torres até a Estrada Chaparral, 
ligando com o Contorno Oeste.

A questão é que, se de fato se 
tratasse de um prolongamento da 
principal avenida de Cascavel, a via 
teria de passar por um condomínio 
de luxo que fica nas proximidades. 
Assim, para seguir em frente, é pre-
ciso fazer curvas e mais curvas, e 
até pegar atalhos em outra avenida.

A reportagem entrou em contrato 
com a empresa Dalba Engenharia, 
construtora responsável pela execu-
ção do serviço, a fim de entender o 
traçado diferente.

De acordo com o engenheiro res-
ponsável pela obra, Michel Metz, 
representante da empresa, o projeto 
executivo foi elaborado com base em 
um anteprojeto da obra fornecido 
pelo próprio Dnit (que era responsá-
vel pela obra). “O governo federal, 
quando lançou o edital dessa obra, 
em 2015, já tinha um anteprojeto. 
Então, quem pensou no traçado do 
acesso da Avenida Brasil e da Ave-
nida das Torres, foi o pessoal que 

Extensão da Av. Brasil 
ou da Av. das Torres? 

Avenida das T
orre

s

elaborou o projeto, no caso, a Prosul. 
Para o projeto executivo, foi seguido 
o traçado do anteprojeto”.

Por meio de nota, o Dnit informou 
que o traçado foi definido levando em 
conta alguns “aspectos técnicos”, 
como tráfego, relevo, terraplanagem, 
drenagem, raios de curvatura míni-
mos, além, evidentemente, do custo. 

Por conta disso, para a elabora-
ção do traçado, consideraram a faixa 
de domínio existente como forma a 
reduzir o custo com desapropriações.

De acordo com o prefeito Para-
nhos, o projeto foi realizado em outra 
gestão, mas que o importante é a 
realização da obra e não o nome que 
o trecho receberá. “Isso foi feito em 
2013, 2014, porque essa licitação é 
de 2015... é um projeto que já tinha 
sido feito. É só uma questão de nome, 
porque nós teremos a ligação da Ave-
nida Brasil e da Avenida das Torres, na 
verdade, elas se encontram e fazem 
uma rotatória e, aí, [o trecho] desce 
e encontra com a Estrada Chaparral. 

Elas se conectam, então é uma exten-
são da Brasil também. Quem vem de 
carro pela Avenida Brasil vai entrar 
nessa outra avenida, que nem tem 
nome ainda, e pode se chamar Ave-
nida das Torres, pode se chamar Ave-
nida Brasil”, concilia.

A OBRA
O trecho terá 4,79 quilômetros. A 

previsão é de que as obras sejam con-
cluídas até agosto de 2022, quando 
termina o contrato da empreiteira com 
o governo federal. O valor do convê-
nio para a extensão da avenida é de 
aproximadamente R$ 17 milhões, que 
serão pagos pela Itaipu. 

Por meio de um convênio com o 
Dnit, o DER (Departamento de Estra-
das de Rodagem) se tornou respon-
sável pela execução do projeto em 
novembro do ano passado. 

Segundo o DER, estão sendo 
definidos alguns detalhes desapro-
priação das áreas onde passará a 
nova avenida. 

Estrada Chaparral

BR
-1

63
 - 

Co
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 O
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BR
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 - 

Co
nt
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no
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te
Avenida Brasil

Novo traçado terá 4,79 km
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 O Dia dos Pais, comemorado 
neste domingo, dia 8 de agosto, 
é mais uma data de bastante 
movimentação para o comércio. 
Em Cascavel, os empresários, 
principalmente micro e peque-
nos empreendedores, preparam 
descontos e promoções especiais 
para garantir a movimentação e 
para que os cascavelenses apro-
veitem as condições.

A empresária Nayara Lourenço, 
por exemplo, trabalha com confec-
ções e está investindo em lives nas 
redes sociais, oferecendo sorteios 
e outras promoções para garantir a 
movimentação dos consumidores: 
“Sempre temos um bom investi-
mento dos consumidores nesta 
data, mas, neste ano, estamos 
com torra-estoque na coleção 
masculina. Ternos com preços 
especiais e diferenciados, além 
de lives programadas com promo-
ções de até 50% de desconto em 
camisetas masculinas, camisas, 
dentre outras opções”. 

Assim como Nayara, mui-
tos outros empresários estão 

Dia dos Pais: comércio 
local tem boas expectativas 

66,4% vão presentear
Sondagem da Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Paraná) revela que 66,4% dos paranaenses vão presentear os pais. 
Boa parte das compras (63,7%) será feita ao longo desta semana e 18,1% dos 

entrevistados vão deixar para comprar o presente no sábado.
A intenção de presentear no Dia dos Pais está praticamente no mesmo patamar 
do ano passado, quando 66,2% afirmavam que presenteariam seus genitores. 

Os principais tipos de presentes serão itens de vestuário e calçados, com 48,4%, 
artigos de perfumaria (8,8%) e artigos esportivos (5,1%).O tíquete médio do pre-

sente será um pouco menor este ano, de R$ 101, ante os R$ 111,47 em 2020, 
sendo que maioria dos presentes (47,9%) deve custar até R$ 100. 

esperançosos com a data e, por 
isso, as campanhas e as pro-
moções para o Dia dos Pais são 
importantes. 

Segundo a gestora de eventos 
da Amic PR, Dulce Ragazzon, é 
importante que toda e qualquer 
estratégia seja muito bem pen-
sada para atingir o público-alvo. 
“O Dia dos Pais é mais uma 
data de grande expectativa de 
vendas. Depois dela, teremos o 
Dia das Crianças, em outubro, e 
é por isso que incentivamos que 
os empresários para que façam 
campanhas para fomentar as ven-
das”, afirma Dulce.

Aos consumidores, a dica é 
aproveitar para comprar no comér-
cio local, uma bandeira que a Amic 
PR levanta sempre que possível, 
visto que a compra local beneficia 
toda a sociedade. “São diversas as 
vantagens ao comprar no comércio 
local, pois temos opções, promoções 
especiais, condições de pagamento 
facilitadas e, ao mesmo tempo, 
fomentamos a economia local. O 
dinheiro fica na cidade e é investido 
aqui. Precisamos apoiar o empreen-
dedorismo, apoiando os pequenos 
negócios e valorizando o que é da 
nossa cidade”, reforça a presidente 
da Amic PR, Sonia Xavier. 
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Bazar Solidário da Bia
A Nova Igreja Batista promove 

o Bazar Solidário da Bia, neste fim 
de semana, em Cascavel. Estarão 
à venda roupas, calçados e aces-
sórios femininos, masculinos e 
infantis, com valor de R$ 5 a R$ 
50. Todo o dinheiro arrecadado 
será revertido para os custos do 
tratamento da pequena Bia.

Você sabe quem é a Bia? Ela 
se chama Beatriz e é uma linda 
bebê de oito meses de idade. A 
garotinha nasceu com a Síndrome 
de Apert, uma doença genética de 
herança autossômica dominante, 
que tem como principais carac-
terísticas a acrocefalia devido à 
sinostose da sutura coronária e 
o sindactilismo, onde, na maio-
ria das vezes, é simétrico, envol-
vendo as quatro extremidades. 
Para tratar, ela precisa de uma 
série de cirurgias nas mãozinhas, 
nos pezinhos e na cabeça. 

Uma etapa do tratamento, que 
custou R$ 169 mil, já foi concluída. 

A desBocada agora está desLocada
A Mantovani Promoções Artísti-

cas traz a Cascavel neste domingo 
(8) Stand Up Comedy Show de 
Bruna Louise, em duas sessões: 
às 19h e às 20h45.

Que ela é desbocada, todos 
já sabem. O que você não sabia 
é que Bruna Louise mostra sua 
força com o seu segundo solo 
como DesLocada. 

Somando mais de 1,5 milhão de 
seguidores no Instagram e quase 2 
milhões de inscritos em seu canal 
no YouTube, a comediante não tem 
papas na língua para falar as verda-
des não ditas do universo feminino 
e quebrar tabus sobre a sexuali-
dade da mulher (e do homem 
também!). Tudo isso, claro, com 
muitas piadas sobre as próprias 

A família da Bia é 
de Cascavel, mas 
as cirurgias são 
feitas em São 
Paulo e precisam 
ser realizadas o 
quanto antes para 
ter o resultado 
esperado. 

É por isso que a 
Igreja Nova Batista 
se envolveu, para 
ajudar a Bia a ter 
todo o suporte que 
merece e precisa.

E aí, vamos 
a j u d a r ?  Vo c ê 
pode prestigiar 
o Bazar, dias 7 
e 8 (sábado e 
domingo), na Casa 
Moderna, que fica 
na Rua Osvaldo 
Cruz, 2.669. No 
sábado, o atendimento será das 
9 às 20h, e, no domingo, das 9h 

desventuras e histó-
rias que já viveu.

“Chegou a vez da 
mulher também falar 
o que pensa e com 
muito humor, por que 
não? Eu trago minha 
perspectiva sobre o 
mundo, tiro sarro dos 
meus próprios proble-
mas e acho que essa 
é uma maneira de 
quebrar alguns com-
portamentos dentro da 
comédia e, talvez, nor-
malizar alguns tabus 
por aí”, diz Bruna. 

Ingressos em man-
tovanipromocoes.
com.br.

às 18h ou enquanto durarem os 
estoques.
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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
Você percebe que tudo na vida tem significado e importância. 
Pequenas escolhas cotidianas merecem atenção. Arrume 
as gavetas e mantenha o quarto limpo e arejado, evitando 
energia estagnada que segura a fluidez da vida.

Trace metas novas de futuro que já possam ser alinhavadas 
desde agora. Tire a palavra sonho do dicionário e coloque 
projeto. O sucesso resultará da estratégia escolhida para 
chegar até ele, que deve ser coerente e persistente.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Para tentar fazer coisas diferentes, você precisa ser uma 
pessoa diferente também. Não pode se atrapalhar com medos 
das críticas dos outros e tem que se liberar da ideia de alcan-
çar a perfeição que não existe no mundo material.

Amor rima com companheirismo, presença, atitude e doação. 
Livre-se de quem promete muito e não cumpre nada, pois é 
perder tempo e fechar o espaço para conhecer quem real-
mente quer se vincular e construir uma vida a dois.

Faça foco na carreira, pois poderão surgir oportunidades de 
promoção e maior reconhecimento. Bons relacionamentos, 
muitos estudos, foco e uma postura determinada levam ao 
sucesso que você deseja e merece ter.

Câncer 21/06 a 21/07
Cuide melhor da vida financeira. Não arrisque investimentos 
que não conheça, mas tente entender as gangorras econômi-
cas para poder se projetar a longo prazo. O futuro não demora 
a chegar e você merece conforto e segurança.

A prioridade é o amor ao trabalho que você realiza. Se 
ainda não se encontrou totalmente nas tarefas cotidianas, 
leia e estude sobre novas carreiras. Mas não perca o foco 
no que está fazendo agora, porque sua insatisfação pode 
ser passageira.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Não precisamos nos identificar com os amigos para gostar 
deles. Muitas vezes são os relacionamentos com pessoas 
diferentes que nos fazem crescer e aprender coisas novas. 
O importante é que exista respeito e bem querer recíprocos.

Touro 21/04 a 20/05
Um toque de gentileza faz toda a diferença. Um toque de 
beleza encanta sua casa e traz um astral positivo. Vibre ener-
gias superiores e elimine as dúvidas. Cuide da saúde e invista 
na vaidade cultivando a autoestima!

O terreno do amor é uma pista de mão dupla. Dar e receber, 
ensinar e aprender, falar e ouvir o que o outro tem a dizer. 
Sem que um parceiro queira dominar ou impor suas ideias e 
vontades ao outro. Confiança, sinceridade e projetos futuros.

Não é fácil dividir trabalho com outras pessoas. Podem ter 
outros ritmos ou estilos e nem sempre o resultado é positivo. 
Mas sendo paciente e tentando com boa vontade, as dificul-
dades podem ser superadas pelo espírito de equipe.

Fase de sorte e motivação. No amor, projetos se realizarão 
em pouco tempo. Prosperidade e reconhecimento por parte 
da maioria das pessoas. Equilíbrio entre corpo e mente, boa 
saúde e serenidade em todas as áreas da vida.

Solução

BANCO 15
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
31 
01 
01 
32

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

        12

 O ano de 2021 segue vio-
lento em Cascavel. Nos sete pri-
meiros meses do ano, já foram 
registrados 30 homicídios, o 
maior número desde 2017, con-
forme acompanhamento diário 
do Jornal HojeNews.

Em 2017, houve 47 homicídios 
no mesmo período.

No trânsito, o saldo de mortes 
é o maior desde 2016, quando 41 

pessoas perderam a vida nas ruas 
de Cascavel. Neste ano, são 32.

Nos últimos dez anos, 2012 
segue como o mais sangrento, 
com 103 mortes violentas (homi-
cídios, feminicídios, latrocínios e 
confrontos). 

O saldo de 2021 já cresceu. 
Sebastião Vaz de Oliveira foi morto 
a tiros no último domingo (1º) e 
não entrou nessas estatísticas. 

A Polícia Militar apreendeu 
mais de meia tonelada de fios 
de cobre durante a Operação 
Heavy Metal, deflagrada nessa 
terça-feira (3) em Cascavel e em 
cidades do oeste e do sudoeste 
pelo 5ºCRPM (Comando Regional 
da Polícia Militar).

A operação focou desmanches, 
ferros-velhos e empresas de reci-
cláveis, visando combater a recep-
tação e o furto de afiações elétri-
cas para extração do cobre.

A ação contou com apoio da 
Polícia Civil, dos Bombeiros, da 
Receita Estadual, da Secretaria 

de Meio Ambiente, da Vigilância do 
Trabalho, da Copel e da Sanepar.

Em Cascavel, diversos esta-
belecimentos foram fiscalizados 
e em dois houve apreensões. No 
primeiro, diversos cabeamentos 
de alumínio foram identificados 
pelo representante da Copel. No 
segundo, foram encontrados 603,5 
quilos de fiação de cobre e 83 qui-
los de cabeamentos de alumínio. 
Nesse local também foram apreen-
didos uma placa de veículo um veí-
culo Gol com registro de furto e 
diversos aros de bicicleta novos, 
possíveis produtos de furto. 

PM apreende mais de meia
tonelada de fios de cobre

LUIZ FELIPE MAX/ PORTAL SOT

DENTRE os alvos da operação estavam ferros-ve-
lhos e empresas de recicláveis

Família de decapitado 
em rebelião na PEC 

será indenizada 
A família de um dos detentos decapi-

tados na rebelião da PEC (Penitenciária 
Estadual de Cascavel) em novembro de 
2017 será indenizada por danos morais. 
A mãe e a viúva do preso foram à Jus-

tiça alegando dificuldades para realizar 
o velório e o sepultamento do homem.

Na época, os agentes penitenciários 
encontraram somente dois membros: 
a cabeça, que levou 11 dias para ser 

liberada à família, e o fêmur, que só foi 
liberado após exame de DNA, 11 meses 

depois do ocorrido.
Na ação, elas alegaram que o Estado 
teria se negado a entregar o fêmur e 
que o sofrimento teria se agravado. 
O procurador do Estado contestou o 
pedido alegando que o detento fazia 
parte da Máfia Paranaense e que a 

rivalidade entre facções teria motivado 
a rebelião.  O juiz Eduardo Villa Coimbra 
Campos, da Vara da Fazenda Pública de 

Cascavel, ressaltou que o sepultamento só 
pôde ser realizado quase um ano depois 
da morte, evidenciando “a negligência e 

o descaso do Estado” em adotar medidas 
eficazes para comprovar a identidade dos 

restos mortais. Ele julgou procedente o 
pedido de danos morais, mas reduziu o 

valor pedido da indenização (R$ 250 mil) 
para R$ 8 mil a cada uma das duas. 

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 21/20

Mortes violentas 76 103 71 52 45 53 Homicídios 47 28 19 25 30 20,0%
Mortes no trânsito 23 27 42 36 41 41 Latrocínios 3 0 2 1 1 0,0%

Confrontos 8 3 3 2 1 -50,0%
Mortes no trânsito 36 30 24 23 32 39,1%
Feminicídios 2 1 2 100,0%

Cascavel tem maior número
de homicídios desde 2017
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COMO ESTÁ O GRUPO 8 DA SÉRIE D
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º FC Cascavel 21 9 6 3 0 19 9 10 77,8
2º Joinville 17 9 4 5 0 9 4 5 63
3º Caxias 13 9 3 4 2 11 7 4 48,1
4º Juventus-SC 12 9 3 3 3 7 6 1 44,4
5º Marcílio Dias 10 9 2 4 3 6 11 -5 37
6º Esportivo 8 9 1 5 3 6 8 -2 29,6
7º Aimoré 7 9 2 1 6 8 11 -3 25,9
8º Rio Branco 6 9 1 3 5 4 14 -10 22,2

ÚLTIMOS RESULTADOS
 Juventus  1x1  FC Cascavel
 Esportivo  0x0  Marcílio Dias
 Rio Branco  1x0  Aimoré
 Caxias  0x0  Joinville

10ª RODADA - 7 E 8/08
 Esportivo  x  FC Cascavel
 Marcílio Dias  x  Juventus
 Joinville  x  Rio Branco
 Aimoré  x  Caxias

O Cascavel Futsal confirmou ontem a transferência dos alas Pintinho e Humberto 
para o futsal espanhol (Ribera Navarra e Manzanares, respectivamente). 

 O prefeito Leonaldo Paranhos e 
o secretário de Cultura e Esportes, 
Luiz Ernesto Meyer Pereira, rece-
beram o presidente da Associação 
dos Skatistas de Cascavel, Diego 
Nazari Reis, e o skatista cascave-
lense Neverton Casella, que morou 
na Europa e Estados Unidos, mas 
retornou a Cascavel.

Eles detalharam ao prefeito a 
etapa da Campeonato Paranaense 
de Skate, que ocorrerá nos dias 13 
e 14 de novembro em Cascavel. 

O gerente de Espor tes, Julio 

Cezar Raizel, destaca que a moda-
lidade foi incluída no chamamento 
público do esporte deste ano.

Para Neverton, Cascavel sempre 
foi um celeiro de atletas e diz que ele 
mesmo foi influenciado por esportistas 
que o antecederam no skate. Agora, 
ele pretende auxiliar esportistas que 
estão iniciando no esporte.

Diego Nazari adianta que o cam-
peonato deve reunir cerca de 150 
atletas em Cascavel em novembro. 
A competição é classificatória para 
o Campeonato Brasileiro de 2022.

Cascavel recebe 
Paranaense de Skate

 Uma rodada cheia de empates 
para os times da parte de cima 
da tabela favoreceu o FC Cascavel 
na liderança do Grupo 8 da Série 
D. Como também empatou fora 
de casa, diante do Juventus-SC, o 
time manteve a vantagem de quatro 

RESULTADOS DE ONTEM
LIBERTADORES

 Fluminense  1x0  Cerro Porteño

    COPA DO BRASIL
 Grêmio  1x0  Vitória 

 

    

 Mais quatro times garantem pas-
sagem para as quartas de final 
da Copa do Brasil nesta quar-

ta-feira. Os confrontos são CRB 
x Fortaleza, Vasco x São Paulo, 
Bahia x Atlético Mineiro e Atlé-
tico-GO x Athletico. O time para-

naense venceu o xará goiano por 
2 a 1 no jogo de ida e tem a van-
tagem do empate. O retrospecto 
no confronto é muito favorável ao 
Furacão que, em 13 jogos, ven-
ceu dez e empatou dois. A única 
vitória do Dragão foi em 2007, 
em jogo válido pelas oitavas de 
final da Copa do Brasil, em que 

conseguiu o triunfo por 3x1.
O São Paulo tem muitos des-
falques para encarar o Vasco. 

Somente no ataque Marquinhos, 
Luciano e Eder seguem desfal-

cando o time que tem vantagem 
de ter vencido o primeiro jogo por 

2 a 0. O Bahia precisa vencer 
o Atlético Mineiro por três gols 
de diferença para se classificar. 
Mesmo em casa, é uma missão 

das mais difíceis.
 

pontos para o segundo colocado, o 
que lhe garante a liderança, inde-
pendente dos resultados da pró-
xima rodada.  Agora, o FC Cascavel 
parte para o Rio Grande do Sul, 
onde tem desafio neste sábado 
(7), em Bento Gonçalves, contra o 
Esportivo. O time não contará com 
o meia Bileu, que foi expulso.

FC Cascavel vai ao Rio Grande do Sul

EQUIPE se prepara para o próximo desafio 

A
S

S
E
S

S
O

R
IA

Copa do Brasil tem 
mais decisões

Transferência de dois atletas FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Darlan obtém vaga na final e tenta pódio na quinta-feira
Darlan Romani garantiu vaga na final do arremesso do peso dos Jogos 

Olímpicos de Tóquio, nessa terça-feira, ao obter a marcar de 21,31 metros. O 
brasileiro só ficou atrás do norte-americano Ryan Crouser (22,05m), detentor dos 

recordes mundial e olímpico, e do neozelandês Tomas Walsh (21,49m.).
Darlan admitiu que não teve um bom desempenho na primeira tentativa. “No 

primeiro arremesso, vacilei um pouco (21 metros), poderia ter passado já, veio 
no segundo, mas é isso, vamos continuar focados. Torçam, mandem energias 

positiva, porque vamos atrás desse sonho”, afirmou o catarinense, de Concórdia. 
Ele tem 30 anos, 1,88 metro de altura e pesa 157 quilos. 

 Cinco anos depois da Baía de 
Guanabara, foi a vez de a ilha de 
Enoshima, no Japão, ser o palco da 
medalha de ouro das velejadoras 
Martine Grael e Kahena Kunze.

A dupla brasileira conquistou o 
bi olímpico em Tóquio-2020, nessa 
terça-feira (3), na regata final da 
categoria 49er FX, após a prova ter 
sido adiada em um dia por ques-
tões meteorológicas.

As velejadoras terminaram a 
regata decisiva em terceiro, o 
suficiente para o título depois de 
12 regatas na semana. Alemãs 
(prata) e holandesas (bronze) 

Ouro: Martine e Kahena são bicampeãs 
completaram o pódio.

No Rio, as brasileiras saíram 
carregadas no barco pela torcida. 
Agora, sem espectadores devido 
à pandemia da covid-19, elas dei-
xaram a água de Enoshima, uma 
pequena ilha cercada por mis-
térios, lendas e fé, sob gritos e 
aplausos da equipe brasileira da 
vela, incluindo Torben Grael, pai de 
Martine, cinco vezes medalhista 
olímpico e chefe do time nos Jogos.

A vitória da dupla é a 19ª 
medalha olímpica do Brasil nesse 
esporte, um dos mais vitoriosos do 
País no evento esportivo. 

Thiago Braz é bronze 
Lembrando seu próprio feito no Rio 

2016, Thiago Braz voltou a fazer nesta 
Olimpíada de Tóquio o que muitos 

achavam improvável e até impossível. 
Mesmo sem estar entre os favoritos 

ao pódio após um ciclo olímpico ruim, 
o brasileiro garantiu o bronze no 

salto com vara ao ser um dos poucos 
finalistas a vencer o sarrafo a 5,87 
metros. Thiago e o americano Chris-

topher Nielsen bateram esse índice. O 
sueco Armand Duplantis acertou seu 
salto a 5,92 metros. Todos os outros 

ficaram pelo caminho. 

Após bronze, Abner 
Teixeira diz viver sonho 

Logo após perder sua luta pela 
semifinal olímpica nessa terça 
(3), o boxeador Abner Teixeira, 
26, saiu do ringue “puto” pela 
derrota, segundo suas próprias 
palavras. Segundos depois, já 

não conseguia esconder a alegria 
por participar desse estágio de 

uma competição nos Jogos Olím-
picos. “Foi irado”, repetia, com 
um sorriso no rosto, o brasileiro 

dos pesos pesados.

HIPISMO
7h - Salto Individual - Misto

VÔLEI
9h - Brasil x Atletas da Rússia Fem.

SKATE
21h - Park Masc

ATLETISMO
22h  - 4x100m Fem
23h05 - Arremesso de Peso Masc
23h30 - 4x100m Masc

VÔLEI - QUINTA-FEIRA
1h - Brasil x Atletas da Rússia Masc.

Alison “xaveca” e é bronze
Não é que Alison dos Santos, 21, ficou 

ansioso antes de ganhar a medalha de 
bronze na final dos 400m com barreiras. 
Ele teve medo de sentir medo. Decidiu 
relaxar, “xavecar o momento”.

Colocou fones para escutar “O Menino 
que Virou Deus” do rapper Kyan, música 
que sua família cantava antes da prova, em 
São Joaquim da Barra, interior de São Paulo.

Descontraído e brincalhão após o 
maior momento da sua vida, ele disse 
que, ao sair de casa no início do ano, para 
treinar nos Estados Unidos, foi para fazer 
história. Trajetória que achou semelhante 
à da música que escutou antes de pisar 
na pista do Estádio Olímpico de Tóquio. 

A história foi feita! Alison dos Santos 
ganhou a primeira medalha do atletismo 
brasileiro em Tóquio.  

AGENDA OLÍMPICA 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA)
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 Atual campeã olímpica, a sele-
ção brasileira masculina de vôlei é 
apontada como uma das principais 
candidatas a brigar pelo ouro nas 
Olimpíadas de Tóquio. Porém, para 
conseguir o bicampeonato conse-
cutivo, terá de superar na semifi-
nal o Comitê Olímpico Russo, que 
tem se mostrado o seu adversário 
mais incômodo. O duelo entre as 
equipes será nessa quarta-feira, às 
23h59, na Ariake Arena.

“Vamos ter, agora, que tirar 
o estudo da gaveta e treinar em 

função do estilo de jogo dos rus-
sos”, disse o técnico da seleção, 
Renan Dal Zotto, após a vitória con-
tra o Japão, que garantiu a classifi-
cação à semifinal.

“Por causa do saque e do blo-
queio dos russos, a gente poderá 
travar em algum momento da par-
tida, mas não podemos sofrer com 
algumas dificuldades que virão”, 
completou o técnico.

Pelas quartas de final, o Brasil 
levou a melhor sobre o Japão por 
3 sets a 0, parciais de 25/20, 

25/22 e 25/20, na madrugada 
dessa terça (3).

Em seu compromisso pelas 
quartas de final, o Comitê Olímpico 
Russo atropelou o Canadá, também 
por 3 sets 0, parciais de 25/21, 
30/28 e 25/22.

Brasil e os russos vão se enfren-
tar pela terceira vez neste ano, e só 
os europeus venceram até agora: 
triunfo pela Liga das Nações, em 
junho, na Itália, e na fase de grupos 
dos Jogos de Tóquio, ambos pelo 
placar de 3 sets a 0.

 Rumo ao bicampeonato dos 
Jogos Olímpicos! Na manhã dessa 
terça-feira (3), a Seleção Brasileira 
fez um jogo bem disputado e equi-
librado com o México, no Estádio 
de Kashima, e avançou com vitória 
por 4 a 1 nos pênaltis - o placar 
terminou empatado em 0 a 0 no 
tempo regulamentar e na prorro-
gação. Com o resultado, a equipe 
comandada por André Jardine se 
classificou à final do futebol mas-
culino de Tóquio 2020 e vai em 
busca de mais uma medalha de 
ouro para o País.

A Espanha será a adversária do 
Brasil na final do torneio masculino 
de futebol dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio 2020. Depois do jogo de 
Brasil x México, La Roja derrotou o 
Japão por 1 a 0, com gol de Marco 
Asensio, e garantiu seu bilhete 
para a decisão.

O duelo entre espanhóis e japo-
neses também terminou em um 
empate magro, mas a Espanha con-
seguiu inaugurar o marcador ainda 
na prorrogação. Brasil e Espanha 
se enfrentam neste sábado (7), 

Espanha e Brasil farão a 
final do futebol em Tóquio

no Estádio de Yokohama, às 8h30 
(horário de Brasília).

SEGUNDO OURO
Com a vitória sobre o Japão, 

a Espanha terá nesta edição dos 
Jogos a chance de vencer o seu 
segundo título olímpico, quase 
20 anos depois do ouro em Bar-
celona-1992. O Brasil, que chega 
à sua terceira final consecutiva 
desde Londres-2012, também irá 
em busca do seu segundo ouro 
para ampliar o recorde como país 
com mais medalhas na história da 
modalidade em olimpíadas.

 LUCAS FIGUEIREDO/CBF 

SELEÇÃO Olímpica 
mediu forças com o 

México pela semifinal

Renan tira estudo da gaveta para vencer russos

DECISÃO pela medalha de ouro será neste 
sábado, às 8h30
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