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Paranhos assina termo para
comprar vacina contra covid
O prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário de Saúde assinaram ontem protocolo de intenção 
para a compra de vacinas contra a covid-19. O documento não obriga o Município a comprar, 
mas abre caminho para que o processo de vacinação comece logo após a Anvisa liberar a 

imunização. Segundo o prefeito, a ideia é trabalhar em sintonia e por “prevenção”. 
l Pág. 4
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O primeiro jogo entre Campo Mourão e Cascavel pela semifinal 

do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro, ontem à noite, 
no Ginásio Berlin Carolo, terminou com vitória do Cascavel por 4 a 
1. Os gols foram marcados por Carlão (2), Humberto e Zequinha. 
Ernandes descontou para os donos da casa. O jogo de volta será 

nesta quinta (17), no Ginásio da Neva, em Cascavel.
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Felicidade verdadeira 
é viver experiências

Carro novo, casa nova ou reformada em breves intervalos de tempo, 
móveis modernos, roupas e sapatos compõem a lista de possibilidades 
que o mercado de consumo apresenta. Há nas compras uma possibilidade 
quase que infinita. Compra-se um produto que é logo substituído por outro.  
Obtém-se uma satisfação que logo se desfaz para novamente se refazer 
o desejo de algo novo. Nisso se cria um drama em quem não consegue 
colocar limites às compras.

O que percebemos é que há uma possibilidade nova despertando 
no coração das pessoas. Temos percebido, pelas experiências, que as 
pessoas são mais felizes quando não mergulham de cabeça no consumo 
e vão despertando para o novo. 

O dinheiro abre muitas possibilidades. A questão é decidir no que se 
quer investir e o que dá mais resultado para a realização humana. Comprar 
experiências tem se apresentado como uma alternativa inteligente para a 
felicidade pessoal. Fazer uma viagem, jantar num restaurante com amigos, 
escalar o desafio de uma montanha, passar o fim de semana em lugares 
interessantes com quem se ama, conhecer cidades e pontos turísticos 
e aprofundar o conhecimento histórico e cultural pode trazer muito mais 
realização do que comprar coisas. 

A compra tem pouca força de durabilidade na satisfação. Logo vem 
outro modelo, outro produto, cor, tecnologia e a necessidade de consumo 
vai me perseguindo sem cessar. Esse jeito de viver mantém a vida presa ao 
que aparece e não faz a pessoa responder a indagações mais profundas 
de sua alma. É parecido com o vício.

Consumir menos e melhor pode ser uma forma de amenizar o impulso 
da compra de coisas, investindo em experiências mais duradouras. A 
experiência me possibilita um retorno de memória, me fazendo sentir de 
novo a alegria daquilo que foi vivido. A experiência está mais ligada à 
profundidade do ser. 

Um jovem empresário, depois de passar por um acidente, decidiu fazer 
a experiência de escalar o Everest, maior monte do mundo. Vendeu alguns 
bens para fazer isso e a experiência fez com que ele percebesse a vida 
de um jeito diferente. “A montanha me tornou alguém mais desapegado 
e feliz”. Além disso, “a noção de fragilidade que a montanha nos impõe é 
transformadora”. São atitudes como essa que vão resignificando a vida 
e mostrando que há algo mais valioso do que mergulhar nas compras.

As vivências de experiências, além de possibilitar um sentido mais 
duradouro, tem uma chance de arrependimento muito menor. Vale nos 
perguntarmos: qual será a nossa próxima experiência e não qual será 
nossa próxima compra.

Padre Ezequiel Dal Pozzo - www.padreezequiel.com.br

 “Eu acho que investir na 
vacina agora é mais barato 
do que prolongar as trans-
ferências diretas, e planos 
[auxílio emergencial] como 

esses. Estamos concentrando 
nisso e é o que o mer-
cado está focando”.

O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto, afirmou ontem que 
é mais barato o governo 

fechar acordos para vacinar 
a população contra a covid-

19 do que prolongar o auxílio 
emergencial.

Palavras cruzadas

Não tenha receio de se arriscar e até trocar de 
emprego se pintar a chance de uma nova vaga, 
mesmo que seja algo totalmente diferente do que 
faz agora. Mudança no visual rende elogios, mas 
também é um bom momento para abandonar 
velhos hábitos e cuidar da saúde.

Quem trabalha em home office ou com produtos 
e atividades voltados para o lar tem tudo para 
alcançar um resultado melhor nesta terça. Vênus 
entra em seu paraíso astral e envia boas ener-
gias para a convivência com os filhos e com uma 
galera mais nova e divertida. Mas saiba que a 
saúde também exige dedicação. 

Há chance até de ganhar um sorteio nas redes 
sociais! Programe-se melhor e não confie só na 
sorte, meu cristalzinho. A noite será perfeita para 
ficar perto das pessoas queridas. Não se esqueça 
de expressar seu carinho por todo mundo em 
casa ou entre os amigos.

Sua habilidade para conversar e seu raciocínio 
rápido também se destacam -- coloque isso em 
prática e nada será capaz de atrapalhar sua produti-
vidade no trabalho!  Pode ser um bom momento pra 
resolver aquelas tarefas que vinha empurrando com 
a barriga ou que não conseguia terminar a tempo. 

 Apesar de a Lua seguir infernizando seu astral, o 
dia pode correr bem na maior parte. Logo cedo, 
a Lua se entende com Netuno e você pode ter 
boas ideias para juntar uma grana.  O romance 
pode ficar meio de lado, mas os astros avisam 
que é melhor deixar assuntos delicados para outro 
momento se quiser evitar brigas.

Pensar fora da caixa pode ser tudo o que faltava para 
você se destacar e conquistar seus objetivos. Só não 
é o melhor momento para investir suas economias 
em uma aventura arriscada. É um ótimo momento 
para reunir as pessoas próximas e se envolver em 
alguma boa ação: você vai se sentir muito melhor.

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 16 de Dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de 
Libra. São sociáveis, de boa aparência, elegantes e diplomáticos. Gostam de falar em 
público e causam boa impressão pelo que dizem. Em geral têm muitos amigos, são 
populares e granjeiam prestígio e boa fama. Seu número principal é o 25, formado 
de 2, Lua e de 5, Mercúrio. Estes astros atuam sobre a sensibilidade, a mobilidade 
e a instabilidade emocional e comportamental. Juntos formam o 7, de Netuno que 
confirma a intuição, mas também a timidez e o pessimismo.

Horóscopo nascido em 16 de dezembro
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Tarefas que precisam ser resolvidas na rua, ou 
que exigem contato direto com outras pessoas, 
ganham destaque. Se perceber qualquer sintoma 
diferente, procure um médico e não siga as recei-
tas que viu em correntes de internet. Pra quem 
está em busca de um love, a dica é olhar ao redor, 
pois pode se apaixonar à primeira vista.

A Lua sorri pra Netuno e Plutão, sinal de que os 
seus interesses estarão protegidos!
Podem surgir momentos tensos na vida familiar 
ou pessoal também se não controlar o tempera-
mento. Esqueça as diferenças no romance. 

É um bom dia para expandir seus interesses no 
trabalho, experimentar um programa diferente, 
tentar algo fora da sua zona de conforto ou inves-
tir na sua formação cultural. Se estiver de olho 
em um paquera que mora longe saiba que suas 
chances são muito boas na conquista.

Se tiver reunião marcada hoje, mesmo que seja vir-
tual, vale a pena fazer um esforço para impressionar. 
Seu desafio será controlar as críticas se quiser evitar 
brigas com a sua cara-metade. Tá na pista? Então 
preste atenção a alguém que já é popular. 

Quem está procurando trabalho vai receber um empur-
rão do pessoal de casa, que pode indicar uma vaga 
ou até ajudar iniciando um negócio familiar. Trabalho 
em home office pode render mais do que esperava, 
especialmente se tem um cantinho sossegado para 
cuidar das tarefas sem interferência e barulho. 

Se acertar tudo e organizar o orçamento domés-
tico, pode até começar o próximo ano em uma 
situação mais confortável. Aproveite também pra 
planejar os gastos para as festas de fim de ano e 
já monte a lista de compras.

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO Loterias
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TIME DO ♥

02 01 01 06 08 06 07

Super Sete concurso: 030
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concurso: 2135
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Os vereadores de Casca-
vel aprovaram nessa terça-
-feira (15), em sessão extraor-
dinária, o Projeto de Decreto 
Legislativo 15/2020, que 
trata do Parecer Prévio 501 
de 2019 do TCE-PR (Tribu-
nal de Contas do Estado do 
Paraná), referente à pres-
tação de contas do prefeito 
Leonaldo Paranhos no exercí-
cio financeiro de 2017, seu 
primeiro ano de mandato. 

A proposição foi apro-
vada com 18 votos favorá-
veis e dois contrários, dos 
vereadores Jorge Bocasanta 
e Serginho Ribeiro.

No documento, o TCE-PR 
recomendou a regularidade 
com ressalvas das contas 
relativas ao exercício finan-
ceiro de 2017. No entanto, 
na análise, “a Comissão de 
Finanças entendeu que os 
apontamentos feitos pelo Tri-
bunal de Contas foram satis-
fatoriamente atendidos pela 
Prefeitura de Cascavel, com o 
TCE acatando o contraditório 
e dando por sanadas as pos-
síveis irregularidades encon-
tradas na primeira análise”.

As ressalvas eram refe-
rentes a atrasos na remessa 
dos dados eletrônicos do 
SIM-AM (Sistema de Informa-
ções Municipais) referentes 
aos meses de janeiro, março, 
abril, maio, junho, julho, 
agosto, setembro, outubro e 
novembro de 2017.

O parecer do Tribunal de 
Contas foi analisado pelos 
vereadores Sidnei Mazutti, 
Misael Júnior e Josué de 

Souza, da Comissão de Eco-
nomia, Finanças e Orçamento, 
e foi transformado em projeto 
para ser deliberado em ple-
nário. Cabe ao Poder Legis-
lativo julgar as contas do 
chefe do Executivo, com o 
Tribunal de Contas atuando 
como órgão auxiliar, anali-
sando as contas e exa-
rando um parecer opinativo. 

2018 E 2019
Já as contas referentes 

aos anos de 2018 e 2019 
foram aprovadas sem ressal-
vas pelo TCE-PR, a primeira 
vez que isso acontece nos 
últimos dez anos. Nos anos 
anteriores, sempre houve res-
salvas ou recomendações.

“O combate à corrupção 
é responsabilidade de todos 
nós, ou seja, de quem está 
no Poder Público e da socie-
dade como um todo”, enfatiza 
o prefeito Paranhos.

Para ele, a aprovação 
das contas sem ressal-
vas evidencia o zelo com o 
dinheiro público, que sempre 
deu a tônica da atual admi-
nistração municipal. 

O prefeito Paranhos tem 
determinado fiscalização 
rígida no cumprimento dos 
contratos e ele mesmo faz 
questão de acompanhar de 
perto a aplicação dos recur-
sos financeiros. Além disso, 
desde o primeiro dia da ges-
tão, Paranhos determinou 
tolerância zero com a cor-
rupção e sempre pediu para 
que a população ajudasse a 
fiscalizar fazendo denúncias. 

Prisão preventiva
O ex-vereador Ganso sem 
Limite foi preso ontem 
preventivamente por pedido 
do Deccor (Divisão Estadual 
de Combate a Corrupção) - 
núcleo de Cascavel, da Polícia 
Civil. Segundo o delegado 
Rogerson Salgado, ele estaria 
orientando e coagindo 
testemunhas para mentir no 
curso da investigação que 
apura denúncia de fura-fila 
no SUS de Cascavel. Ganso 
era assessor parlamentar do 
vereador Jorge Bocasanta (PT).

Investigação
Em agosto, outro ex-assessor 
parlamentar foi preso 
acusado de cobrar R$ 2 mil 
para antecipar uma cirurgia, 
a qual foi feita pelo vereador 
e médico Jorge Bocasanta 
no Hospital Salete. Na 
ocasião, também Ganso era 
investigado. Perícia no celular 
dele revelou a conversa com 
pacientes, às quais eram 
orientadas a dar um endereço 
falso em Cascavel, já que 
não moram aqui. O delegado 
entendeu que ele estava 
interferindo na investigação.

Reta final
Ontem, Rogerson disse 
que em dez dias conclui o 
relatório e oferece denúncia 
à Justiça. Ele não antecipou 
quem serão os indiciados.

Bocasanta
Na sessão de ontem, 
Bocasanta falou sobre a 
situação: “Depois de 27 
anos, eu ontem pedi o 
descredenciamento do 
SUS. E hoje até tive a 
surpresa que meteram o 
Ganso na cadeia. Pensei, 
analisei, fui, voltei, e 
cheguei a uma conclusão: 
o Jorge Bocasanta cansou. 
Não de operar pelo 
SUS, essa miséria que 
a gente recebe, mas da 
perseguição. Fui muito 
perseguido. Não de agora. 
Estou saindo do SUS, mas 
vou continuar operando os 
pacotinhos baratos porque 
ainda tenho dó dos pobres”.

Zelo
A Câmara de Cascavel 
aumentou o rigor nas 
medidas de contenção ao 
novo coronavírus. Até para 
a imprensa chegar aos 
vereadores ontem foi difícil. 
Após aprovar em primeira 
votação o Projeto de Lei 
Complementar 3/2020, que 
reduz em 50% a alíquota 
do ITBI (Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis) 
para fevereiro e março de 
2021, os vereadores voltam a 
discutir o assunto na semana 
que vem, nas sessões que 
devem encerrar o ano e o 
mandato, dias 21 e 22. 

Cascavel na Times Square
No último sábado (12), a homenagem da Stone aos micro e 
pequenos empreendedores brasileiros foi destaque em uma 

das praças mais famosas do mundo, a Times Square, em 
Nova York. A campanha “Negócios são motores de sonhos” 
fez o nome de 219 cidades brasileiras brilharem nos painéis 

digitais da Nasdaq. 

Férias coletivas
Apesar de voltar mais bronzeadinho da viagem misteriosa 

da última semana, o prefeito Leonaldo Paranhos disse 
que não pretende tirar férias em janeiro, período em que 
decretou férias coletivas na prefeitura. Segundo ele, como 
tem que definir o novo secretariado (o que prevê fazer na 
primeira semana de janeiro) e dar o start no orçamento de 
2021, pretende apenas tirar uns dias em fevereiro, depois 

do retorno das aulas na rede municipal.

Câmara aprova contas 
de Paranhos de 2017 

VOTAÇÃO das contas ocorreu em sessão extraordinária ASSESSORIA
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Covid-19: Paranhos assina protocolo 
de intenção para compra de vacinas
O prefeito de Cascavel, Leo-

naldo Paranhos, e o secretário de 
Saúde, Thiago Stefanello, assina-
ram na manhã dessa terça-feira 
(15) protocolo de intenção para a 
compra de vacinas contra a covid-
19. O documento não obriga o 
Município a comprar, mas abre 
caminho para que o processo de 
vacinação comece logo após a 
Anvisa (Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) liberar as vacinas 
que estão em estudo.

Cascavel é referência em vaci-
nação e sempre desenvolveu as 
campanhas em sintonia com a 
Secretaria de Estado da Saúde e 
o Ministério da Saúde. O Município 
aguarda a decisão do Ministério da 
Saúde, que ainda não validou as 
vacinas que estão sendo produzi-
das. A ideia é trabalhar em sintonia. 
“Por uma questão de prevenção, 
nós estamos, neste momento, assi-
nando esse protocolo, abrindo essa 
possibilidade e, assim que tiver uma 
vacina liberada, possamos fazer a 
aquisição, cobrindo temporariamente 
os grupos de risco de Cascavel”, 
enfatiza Paranhos.

Stefanello lembra que o Ministé-
rio da Saúde é o responsável pela 
aquisição, logística e estratégias 
de vacinação, além de orientar os 
municípios sobre os procedimen-
tos adotados para a vacina. “Nós, 
com certeza, vamos trabalhar em 
conjunto com Ministério da Saúde e 
Secretaria de Estado da Saúde pro-
porcionando as vacinas, aquelas que 
forem devidamente aprovadas pela 
Anvisa, para nossa população”, diz.

OPÇÕES
O secretário lembra que ainda 

há algumas indefinições e que, 

atualmente, a única vacina que 
tem aprovação, fora do Brasil, por 
órgãos semelhantes à Anvisa, é a 
do laboratório Pfizer, que já está 
sendo aplicada no Reino Unido, 
nos Estados Unidos e deve ser 
iniciada a vacinação no Canadá. 
“Como o Ministério da Saúde ainda 
não teve um entendimento com a 
Pfizer e não está distribuindo, o 
nosso manifesto de interesse vem 
no sentido de que todos esses 
laboratórios saibam que cascavel 
está disposto a comprar quando 
essas vacinas foram autorizadas 
pela Anvisa”, explica Stefanello.

O fato de a Anvisa liberar deter-
minada vacina não significa que 
o Ministério da Saúde irá aderir a 
ela e, se houver demora, Cascavel 
pretende sair na frente. “Seja a 
vacina da Johnson & Johnson, de 
Oxford, da Pfizer que também irá 

produzir no Brasil pela Fiocruz ou 
a Coronavac, da Sinovac que vai 
ser produzida em parceria com o 
[Instituto] Butantan”, afirma Stefa-
nello. “Claro que queremos traba-
lhar em sintonia com o Ministé-
rio da Saúde, mas também não 
podemos ficar parados caso não 
avance o processo do Ministé-
rio. O manifesto de interesse é 
nesse sentido, para que todos 
os laboratórios saibam que 
temos o interesse na vacina”, 
completa o secretário.

O Senac se colocou à dispo-
sição do Município para auxiliar 
na vacinação e deixou à disposi-
ção sua equipe de profissionais 
e estrutura. “Agradecemos ao 
Senac por estar se colocando 
nessa parceria porque Cascavel, 
com cer teza, vai precisar”, res-
salta Stefanello.

DOCUMENTO não obriga o Município a comprar, apenas abre caminho para processo de vacinação

SECOM
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 A Secretaria de Saúde de Cas-
cavel reforça que os pacientes com 
sintomas suspeitos de covid-19 
devem priorizar a busca do aten-
dimento em uma das três UBS 
(Unidades Básicas de Saúde) que, 
estrategicamente, foram reorganiza-
das para essa finalidade. Aos mora-
dores das regiões leste e norte do 
Município, a unidade de referência 
é a UBS do Bairro Floresta.

Já os residentes na região oeste 
podem procurar o atendimento na 
UBS do Bairro Santa Cruz. E os 

moradores da zona sul têm como 
referência a UBS do Nova Cidade.

As três unidades atendem 
exclusivamente os pacientes 
sintomáticos respiratórios, sem 
necessidade de agendamento. 

Outro suporte estratégico da 
Secretaria de Saúde está no ambula-
tório do Hospital de Retaguarda, tam-
bém sem necessidade de agendar.

As UPAs (Unidades de Pronto-A-
tendimento) estão direcionadas às 
demais patologias ou traumas de 
urgência e emergência.

A diretora do Depar tamento 
de Atenção à Saúde do Municí-
pio, Mônica Grando Grutzmacher, 
destacou a importância da busca 
pelos atendimentos nos locais 
estratégicos contra a covid-19: “É 
importante lembrar que a pandemia 
não passou. Estamos atravessando 
mais uma fase difícil com alta taxa 
de ocupação de leitos, pessoas se 
aglomerando e, por isso, é preciso 
resistir e continuar usando más-
cara, higienizar as mãos e o distan-
ciamento social”, alertou Mônica.

Atenção pacientes com 
sintomas respiratórios 

Armazenamento de chuva requer cuidados para não virar criadouro

Cuidados
A batalha contra o Aedes aegypti não deve ser cessada, pois no ciclo passado sete 
cascavelenses perderam a vida por conta da dengue. Por isso, não deixe acumular 

água parada, independente se for água limpa ou suja.
Dentre os locais que precisam ser vistoriados pela população estão: edícula, tonéis 

com captação de água da chuva, aquários sem bomba de oxigenação, pratos de 
vasos de plantas, bandejas das geladeiras, bebedouro de animais, tanque de roupas 
que ficam com água empossada no fundo, coletor de água da saída do ar-condicio-
nado, lixeiro sem tampa e sem furo embaixo, piscinas de plástico, cisternas, caixas 
de gorduras e plantas aquáticas, pequenos objetos nos quintais; como tampas de 

garrafas, copos plásticos e brinquedos infantis.
Fique atento e não dê bobeira: até mesmo gotículas de água numa tampinha de 

plástico já são suficientes para se transformar no criadouro do mosquito.

Com as recentes chuvas que 
caíram sobre Cascavel e o risco de 
racionamento de água, a população 
tem adotado o armazenamento da 
água da chuva como uma medida 
sustentável e de economia.

No entanto, esse hábito precisa 
ser seguido de alguns cuidados, 
uma vez que esse depósito pode 
acabar se tornando um criadouro 
do mosquito transmissor da den-
gue. “É preciso que esses recipien-
tes de armazenamento sejam veda-
dos, tampados e que a água seja 
utilizada o mais rápido possível. Se 
esses locais ficarem abertos, con-
siderando que o nosso município é 
infestado, podemos ter uma prolife-
ração do mosquito. Como a nossa 
cidade venta bastante, é preciso 
também que as pessoas façam a 
limpeza das calhas, pois pode ocor-
rer de os mosquitos depositarem os 
ovos nas calhas e serem levados até 
esses depósitos da água da chuva”, 
explica a diretora de Vigilância em 
Saúde, Beatriz Tambosi.

Os cuidados com a dengue não 
devem parar. Cascavel registrou 67 

casos da doença de 26 de julho até 
essa terça-feira (15). No mesmo 
período do ano passado eram só 
11 casos confirmados.

O Município já registrou 1.007 
notificações, sendo 686 casos des-
cartados e 254 aguardando exame. 
Nenhum óbito foi registrado.

A preocupação aumenta 
agora com o início do verão, que 
começa na próxima segunda (21), 
além da previsão de chuvas com 
mais frequência.

O Jardim Presidente é onde 
houve mais casos da doença, com 
seis confirmações. Os Bairros Neva, 

Pioneiros Catarinenses, XIV de 
Novembro e Floresta aparecem na 
sequência, com cinco casos cada.

INÍCIO do verão aumenta o risco de proliferação 
do mosquito
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 Educação financeira e aulas de programação 
O secretário Renato Feder confirmou duas mais novidades para o 

ano letivo de 2021. O governo do Estado passará a oferecer con-
teúdos de educação financeira e de programação para os alunos do 
Ensino Médio. Serão disponibilizadas gratuitamente 150 mil vagas 
em todo o Paraná para aulas de programação. Elas serão optativas 
e com modelagem de ensino a distância. Atualmente, 10 mil alunos 

da rede pública contam com a disciplina.
Os conteúdos de educação financeira, por sua vez, serão ofer-

tados de forma presencial para 100% dos alunos do Ensino Médio, 
dentro da atual grade curricular.  

 O ano letivo de 2021 na rede 
estadual de ensino do Paraná vai 
começar em 18 de fevereiro em for-
mato híbrido. Ou seja, com parte 
dos alunos assistindo às aulas 
de forma presencial nas escolas, 
enquanto o restante dos estudan-
tes acompanha, simultaneamente, 
a mesma aula, de maneira remota. 
A intenção é que haja um reveza-
mento semanal entre os estudan-
tes dentro do próprio sistema.

A confirmação do calendário 
escolar foi feita pelo governador 
Carlos Massa Ratinho Junior: “Mon-
tamos um planejamento especial, 
com todos os cuidados necessá-
rios para que os alunos possam 
voltar às aulas presenciais de 
maneira segura. O retorno é um 
anseio da sociedade, pela volta 
da convivência no ambiente esco-
lar”, afirmou. “É um modelo que 
garante qualidade e segurança 
para estudantes e professores”.

De acordo com o governador, 
a prioridade será dos alunos que 
não têm acesso à tecnologia em 
casa, como computador ou apa-
relho de telefone celular. Quem 
não se enquadrar na categoria 
poderá seguir o modelo atual, com 
a impressão do material didático. 
Segundo dados da Secretaria de 

Transmissão on-line
Paralelamente, um novo 

modelo de transmissão de aulas 
remotas será adotado. A nova 
formulação das aulas a distân-
cia, explicou Feder, permitirá 
maior interação com os estudan-
tes, com transmissão das aulas 
presenciais via Google Meet, já 
usado em 2020 pelos profes-
sores da rede. No começo do 
ano, essa transmissão será 
feita por notebooks, mas a 
intenção é entregar um novo 
equipamento - atualmente em 
fase de testes pela secretaria - 
para substituí-los.

Cada sala de aula terá ainda 
ponto de acesso wi-fi e uma TV 
LED instalada em um suporte, 
conectada a um computador 
com acesso à internet e a uma 
câmera com microfone. Assim, o 
professor dará aula aos alunos 
que estão na sala ao mesmo 
tempo em que poderá ver e 
interagir com os que estão em 
casa, transmitindo a todos o 
mesmo conteúdo. A modalidade 
permite, portanto, um ensino 
completo, interativo e dinâmico. 
O investimento por parte do 
governo do Estado na moderniza-
ção do processo de transmissão 
é de R$ 70 milhões.

“Quem ficar em casa vai 
assistir ao vivo à aula. E para o 
professor vai aumentar a inte-
ração, já que ele poderá ver o 
rosto de quem está no outro 
ambiente, sanar as dúvidas 
no mesmo momento. Haverá 
sincronia total entre quem está 
nas salas de aula e quem está 
em casa”, ressaltou Renato Feder. 
A confirmação da presença dos 
alunos nas escolas será feita por 
pais ou responsáveis legais, que 
assinarão um documento autori-
zando a ida do estudante. 

Estado da Educação e do Esporte, 
cerca de 5% dos matriculados na 
rede se encontram nessa condi-
ção. “Será uma operação grande, 
que envolve tecnologia, livros, 
transporte e merenda, tudo com 
as adequações necessárias, 
pensando na rotina dos nossos 
jovens”, explicou Ratinho Junior.

De acordo com a secretaria, 
os colégios estaduais vão adotar 
as medidas do protocolo de pre-
venção contra a covid-19 elabo-
rado pela Secretaria de Estado da 
Saúde, seguindo o mesmo modelo 
já usado no retorno de atividades 
extracurriculares no fim de outubro.

Entre outros itens, haverá medi-
ção de temperatura na entrada 
das escolas, uso obrigatório de 
máscara, distanciamento social 
respeitando o distanciamento de 
1,5 metro entre alunos e disponi-
bilização de álcool em gel dentro 
da escola. A capacidade da sala 
de aula também será reduzida 
a no máximo 50% da ocupação 
normal. “Pensamos em salas de 
aulas com oito a dez alunos no 
máximo, seguindo fielmente os 
protocolos exigidos pela Secreta-
ria da Saúde”, ressaltou o secre-
tário de Estado da Educação e do 
Esporte, Renato Feder.

Aulas da rede estadual terão
início dia 18 de fevereiro
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Zoo passa por reformas para 
melhorar a casa dos animais

O Zoológico Municipal de Cas-
cavel, que comemorou 42 anos no 
último sábado, dia 12 de dezem-
bro, está passando por uma série 
de reformas em diferentes recintos 
para melhorar a qualidade de vida 
dos 350 animais de 73 espécies 
- entre répteis, aves e mamíferos 
- que habitam no local. Para o pró-
ximo ano, a Sema (Secretaria do 
Meio Ambiente) pretende fazer uma 
revitalização completa no espaço.

Algumas obras já foram realiza-
das ao longo do ano e outras ini-
ciadas há pouco mais de um mês. 
Uma delas é no recinto das antas 
que está sendo totalmente refor-
mado. As obras compreendem a 
troca de telas, nova área de manejo 
e toda a par te de cercamento. 
Estão sendo investidos R$ 48 mil 
nessa parte da revitalização.

Outra obra em andamento é a 
consolidação do novo recinto dos 
Jabutis, que antigamente ficava 
perto do museu e agora ficará ao 
lado do serpentário, visto que era 
uma área que não possuía nenhum 
recinto. Nessa área estão sendo 
investidos cerca de R$ 25 mil.O 
médico-veterinário Rodrigo Neca 
Ribeiro, gerente de Vidas Silves-
tres e Bem-Estar Animal, explica 
como ficará o novo ambiente dos 
animais: “Um recinto totalmente 
novo, com uma área de manejo 
nova, toda projetada para a che-
gada do inverno, onde serão insta-
lados as placas aquecedoras e os 
aquecedores aos répteis e jabutis. 
Nós temos esse cuidado, pois todo 
inverno eles eram retirados do local 
e agora eles terão um espaço só 
para eles, muito bem planejado.”

Também neste ano foram fei-
tas as revitalizações dos recintos 

Saúde e alimentação
O zoo também passou por uma fase de estruturação que trouxe autonomia para 
algumas ações. Hoje, o Município tem autonomia em procedimentos cirúrgicos. 
O local possui um centro cirúrgico equipado, com equipamentos para anestesia, 
onde foram investidos R$ 97 mil. Os animais têm disponibilidade de fármacos de 
alta qualidade e está previsto, em fase licitatória, o processo de exames labora-
toriais. São laboratórios que vão prestar assistência para exames como hemo-

grama, bioquímicos, exames de sexagem, entre outros.
Mais um local que será revitalizado é o ambulatório onde está prevista a colocação 

de aparelhos de raio-x e ultrassom. Isso trará mais qualidade de atendimento, sem a 
necessidade de tirar os animais de dentro do zoológico para a realização dos exames.
Também foram investidos R$ 28 mil em uma câmara fria industrial e ainda serão 
aplicados R$ 40 mil na parte elétrica. Esses investimentos são de extrema impor-

tância pois garantem a armazenagem dos alimentos, atualmente mantidos em 
freezers e refrigeradores pequenos. Com a câmara fria, facilitará a logística dos 

alimentos dentro do zoo.

dos bugios, onde foram investi-
dos aproximadamente R$ 20 mil. 
Os recintos dos grandes felinos 
também foram ampliados. Outro 
espaço reformado foi o corredor 
onde ficavam as araras Canindé. 
As aves foram remanejadas 
para um novo recinto e o local 
ampliado. Agora as corujas estão 
habitando nesse espaço.

ADEQUAÇÃO
A revitalização programada para 

o próximo ano tem como objetivo 
se adequar aos novos padrões de 
zoológicos do Brasil. “Será um zoo 
em um plano de trabalho nacional 
para manutenção e preservação de 
espécies e o objetivo para 2021 é 
a revitalização total do zoológico”, 
acrescenta Rodrigo.

ALGUMAS obras já foram realizadas este ano e outras iniciadas há pouco mais de um mês

SECOM
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Agência do Trabalhador define 
atendimento ao público 

A Agência do Trabalhador de Cascavel definiu o cronograma de trabalho deste 
fim de ano. As atividades seguem normais até a próxima terça-feira (22). No 
dia 23, a equipe desenvolverá atividades administrativas, sem atendimento 

ao público. O ponto facultativo será no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. 
“Nos dias 28, 29 e 30 de dezembro estaremos em recesso. Também estaremos 
fechados no dia 31, que é véspera de Ano-Novo e no dia primeiro de janeiro. 

Assim, nós voltaremos com atendimento normal aos trabalhadores no dia 4 de 
janeiro”, explicou a gerente da agência, Marlene Crivelari. 

Um balanço divulgado pelo Pro-
con de Cascavel mostra que as 
operadoras de telefonia celular e 
fixa, além dos bancos, lideraram 
as reclamações de consumidores 
no órgão em 2020. 

As quatro empresas que mais 
tiveram queixas são ligadas à 
telefonia. Juntas, elas respondem 
por 21,19% das denúncias rece-
bidas pelo Procon. Apenas uma 
empresa recebeu, sozinha, 9,11% 
das reclamações.

O Procon atendeu, de junho até 
a última segunda (14), 4.592 recla-
mações. Os números do primeiro 
semestre não estão contabilizados 
no balanço por conta da mudança 
de plataforma, que passou a ser 
integrada diretamente ao Minis-
tério da Justiça. O Sindec (Sis-
tema Nacional de Informações 
de Defesa do Consumidor) per-
mite aumentar a transparência, 
perante a sociedade, dos proble-
mas que ocorrem no mercado de 
consumo e de como os Procons 
do País tratam essas demandas.

Depois das operadoras de 

Telefonia e bancos lideram
as reclamações do Procon

telefonia celular, a companhia res-
ponsável pelo saneamento básico 
foi a que mais teve reclamações, 
com 2,53% dos registros. Na 
sequência aparecem um banco 
público e a empresa responsá-
vel pela distribuição de energia 
elétrica. O Procon não divulgou o 
nome das empresas.

COM RECLAMAR
A procuradora-chefe, Danielle 

Magnabosco, destaca que o con-
sumidor precisa procurar primeira-
mente os canais de atendimento 
eletrônico e telefônico das próprias 
empresas e, se não receber uma 
solução e entenda que teve os 

seus direitos desrespeitados, pode 
registrar uma reclamação na plata-
forma oficial www.consumidor.gov.br.

“O consumidor não precisa 
mais nem sequer sair de casa 
para fazer a sua reclamação ou 
tirar sua dúvida. Basta acessar a 
plataforma www.consumidor.gov.br, 
cadastrar-se, anexar os docu-
mentos e terá solucionado o seu 
problema ou a resposta que pre-
cisa em menos de dez dias, prazo 
esse mais rápido do que o próprio 
Sindec utilizado no Procon”.

O Procon atende os mora-
dores de Cascavel preferen-
cialmente via Call Center, pelo 
telefone (45) 3392-6300. 
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 Uma tela de 40 metros de com-
primento por 6 metros de largura 
está sendo instalada  em frente 
à Prefeitura de Cascavel por um 
motivo bem especial: a exibição 
do filme “Papai Noel e o Terrível 
Cinza”.  O filme estará em cartaz 
de 17 a 20 de dezembro, com 
sessões às 19h30, às 20h30, às 
21h30 e às 22h15. 

Mas pode ter cinema para 
tantas pessoas em meio à pan-
demia? A pergunta é justa, pois 
a pandemia ainda não acabou. 
No entanto, o governo municipal 
encontrou uma forma de promover 
o evento para trazer mais leveza à 
população neste Natal, sem que a 
saúde da comunidade esteja em 
risco. O cinema será por meio do 
sistema de drive-in, ou seja, sem 

aglomerações, pois ninguém sairá 
do carro. Mesmo assim, haverá 
limitação de público, por isso, 
garanta logo o seu ingresso.

Todos os motoristas que parti-
ciparem precisam cumprir rigoro-
samente os protocolos de saúde, 
para evitar a disseminação do coro-
navírus. Os veículos manterão uma 
distância aproximada de 2 metros. 
Os ocupantes do veículo só pode-
rão descer do carro para acessar os 
sanitários e, ainda assim, respei-
tando as regras de distanciamento, 
o uso de máscaras e álcool gel. 

INGRESSOS
Para assistir ao filme é preciso 

preencher o formulário on-line que 
está disponível no site www.sym-
pla.com.br/nataldecascavel. O 

preenchimento pode ser feito em 
casa ou se você preferir pode ir 
até o estande do “Visite Cascavel/
fotografe o natal” no calçadão da 
Avenida Brasil, que a inscrição será 
feita por um servidor que estará no 
local. Apenas um CPF por inscrição 
garante o ingresso para todos os 
ocupantes do veículo.

A exibição do filme será por 
meio de uma projeção mapeada, 
também conhecida como vídeo 
mapping, que consiste em uma 
técnica que permite que qual-
quer super fície, mesmo as irre-
gulares, sejam transformadas 
em telas para projeções. Uma 
tecnologia de ponta para que os 
cascavelenses possam desfrutar 
de um pouco de descontração 
neste ano tão delicado.

Cascavel vai ter cinema drive-in

O Natal é uma data muito impor-
tante para os feirantes que atuam em 
Cascavel, visto que eles ofertam inúme-
ros produtos voltados para essa come-
moração. Diante da preocupação com 
a renda desses comerciantes, a Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico 
decidiu por criar duas edições extras 
da Feira do Teatro de Cascavel, Dessa 
forma, a feira será realizada, excep-
cionalmente, na quarta-feira (16) e na 
sexta-feira (18), das 18h às 22h, no esta-
cionamento do Teatro. Já no domingo 
(20), o evento segue cancelado. 

A Feira conta com barracas de arte-
sanatos, food trucks, artigos de cole-
ção, brechó, entre outros. O espaço 
é dedicado para exposição e comer-
cialização de produtos artesanais, o 
que estimula a atividade cultural e 
econômica com geração de trabalho 
e renda.Feira do Pequeno Produtor. 

Em relação à Feira do Pequeno Pro-
dutor, a novidade é que ela voltará a ser 
realizada por meio de drive-thru nesta 
terça-feira (15) e na quinta-feira (17), 
das 12h às 20h. Dessa forma, os visitan-
tes não precisarão sair de seus carros 

para garantir as compras. Já no sábado (19), 
a Feira ocorre nos moldes tradicionais, das 
7h às 12h, em frente à Prefeitura.

No domingo, não haverá Feira do Tea-
tro nem Feira do Pequeno Produtor. A 

recomendação à comunidade é de pro-
gramar as compras e evitar aglomera-
ções nesse momento de pandemia. Ao 
sair de casa, nunca esqueça a máscara 
e observe as regras de distanciamento. 

Feira do Teatro terá edições extras
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Gêmeos 21/05 a 20/06

Câncer 21/06 a 21/07

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Não deixe para trás as responsabilidades domésticas: vai 
se sentir melhor com tudo organizado. Nada de se envol-
ver em fofocas. Se está só, pode surgir amor proibido com 
um(a) ex. Palpites: 39, 93 e 84. Cor: roxo.

Aquário 21/01 a 19/02
Dificilmente você vai mudar de ideia ou opinião hoje 
ao discutir assuntos polêmicos. Não misture amizade 
e dinheiro, ok? Você e o par podem descobrir novos 
interesses e comum. Palpites: 94, 04 e 13. Cor: branco.

Peixes 20/02 a 20/03
Probleminhas financeiros poderão ser resolvidos com 
criatividade e inteligência. Há risco de se chatear com 
críticas. Alguém popular pode despertar sua admira-
ção. Palpites: 50, 14 e 95. Cor: preto.

A tendência é buscar meios de relaxar. Se tiver um tem-
pinho, deixe seu lar mais organizado. Vai querer proteger 
a pessoa amada, mas cuidado com exageros. Paquera 
deve rolar fácil. Palpites: 38, 65 e 11. Cor: branco.

Hoje, viagem de estudo ou excursão educativa pode tra-
zer boas novidades! O desejo de sair da rotina está em 
alta. Seu charme está atraindo as atenções e pode des-
pertar nova paixão. Palpites: 70, 16 e 61. Cor: verde-claro.

Se pintar discórdia por causa de grana, seja em parcerias 
de trabalho ou na vida a dois, vai ter que lidar com isso 
sem perder a cabeça. Não deixe que fofocas em família 
atrapalhem o romance. Palpites: 53, 35 e 62. Cor: preto.

Amizades e parcerias serão o destaque do dia. Agitação 
ou correria para realizar atividades corriqueiras pode pro-
vocar acidente. Não confie em tudo o que ouvir por aí. 
Novidades na paquera. Palpites: 18, 00 e 27. Cor: pink.

O desejo de encher o bolso está em alta e você pode enca-
rar um trabalho extra. Arranje tempo para relaxar também. 
Convide o par ou o(a) paquera para sair, mas sem ataques 
de ciúme. Palpites: 64, 55 e 37. Cor: amarelo.

Sua intuição vai se tornar mais afiada e pode ser impor-
tante se precisar tomar algumas decisões de última hora. 
Amizades podem te decepcionar. Clima de tensão tende 
a rolar na vida amorosa. Palpites: 94, 04 e 31. Cor: bege.

Se está pensando em trabalhar sem chefes, vai ter que 
se organizar e dar duro pra que isso aconteça. Melhor ter 
cautela com a saúde. Fique mais tempo ao lado do seu 
amor e mostre apoio. Palpites: 42, 24 e 51. Cor: verde.

Sua rebeldia pode estar em evidência, o que acentua sua 
individualidade e a vontade de fazer tudo do seu jeito. 
Pode se dar bem na conquista, ainda mais com alguém 
de fora. Palpites: 84, 75 e 12. Cor: azul vivo.

Seus planos podem mudar repentinamente, especial-
mente se envolvem a carreira ou a vida social. Troca de 
ideias ajuda a clarear qualquer assunto. Se está saindo 
com alguém, as coisas devem se tornar sérias. Palpites: 
50, 14 e 05. Cor: azul-marinho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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CAUM
PLATAFORMA
AISAOITQ

FUMARRRXU
LIABACAXI

FITUXA
INEDITOMIG

HEUPAE
CONSAGRARAM

DPORSEED
BARRAGEME

VEBOLASD
IPANACEIA
OPALAERD
LRAVICIO

MAJORITARIAS

Continente
onde

ocorrem
monções

O quaren-
tão, para

os adoles-
centes

Fruto
exportado
pelo Havaí

(EUA)

Situação
do filme
antes da 

pré-estreia

Formato
do gol,

no rúgbi

Albert
Einstein,

físico
alemão

Dedica-
ram à

divindade

Partícula
positiva 

do átomo
(símbolo)

Estrutura
de usinas
hidrelé-
tricas

Epidemia
que afetou
a África,
em 2014

Salvador
Dalí, 
pintor

espanhol
Remédio
que cura-
ria todos
os males

Videoteipe
(abrev.)

A Mãe do
Mato, no
Folclore

tupi

Grito dado
em lutas
marciais

"(?)"
Inerente",

filme
brasileiro

Conectivo de orações
coordenadas (Gram.)
País árabe em guerra

civil desde 2011

Semente,
em inglês
Pronome
feminino

Gema-
símbolo da
Austrália

As elei-
ções em

que vence
o candi-
dato com

mais votos
ainda no
primeiro

turno

Unidade de Pronto
Atendimento (sigla)
Condição da Medusa

(Mit.)

(?) gravitacional: "ar-
rasto" produzido pelo

buraco ne-
gro (Astr.)

Falta de
animação

Avião de
caça, de 

fabricação
russa

Produziu

Nosso, 
em inglês

Acusação frequente 
à equipe econômica
de Cristina Kirchner,

na Argentina

Com a exceção de
Medida checada pelas
balanças da Polícia 
Rodoviária Federal

Praticar o
tabagismo
Encaixar,
em inglês

Roraima
(sigla)

Mas, em
inglês

Filme de
Mário

Peixoto

MoradaExaltou a escola de
samba Portela em 

"Foi um Rio Que Pas-
sou em Minha Vida"

Salto (?),
item da

indumen-
tária das 

dançarinas
da Era
Disco

(anos 1970)

"Quociente",
em Q.I.
31, em

romanos

Causa frequente da
incompetência do

profissional

Provocar
forte 

emoção em
(alguém)

3/but — fit — mig — our. 4/seed. 5/ebola. 7/górgona.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

05 
47 
01 
06 
41

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 A PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) reteve um carro que estava sem 
condições de trafegar, na tarde 
dessa terça (15), em Cascavel. 
Agentes da PRF abordaram um 
motorista que conduzia um Ford 
Corcel II, ano 1979, na BR-277. 
O carro estava completamente 
desfigurado, foi pintado de preto 
(sua cor original era dourada) e 
transformado em uma caminho-
nete, tudo sem autorização da 
autoridade de trânsito.

Além disso, o motorista não era 
habilitado para conduzir veículos 
automotores e o carro também não 
estava licenciado.

Corcel sucateado é retido pela PRF 
Os policiais recolheram o Corcel 

ao pátio e o motorista foi autuado 
por dirigir sem CNH, conduzir veí-
culo em mau estado de conserva-
ção e sem licenciamento e pela 
alteração de característica.

O proprietário também rece-
berá uma multa por permitir que 
uma pessoa inabilitada condu-
zisse o carro. No total, foram R$ 
2.444,75 em infrações de trân-
sito, provavelmente muito mais 
do que “vale” o automóvel.

Apenas depois da quitação de 
todos os débitos e da regularização 
das alterações feitas é que o proprie-
tário poderá retirar o carro do pátio.

 A Polícia Militar do Paraná pre-
parou um efetivo para deflagrar 
abordagens, bloqueios e patrulha-
mento em todo o Estado para coi-
bir a criminalidade e reforçar a pre-
sença da corporação nas últimas 
semanas do ano, que são tradicio-
nalmente mais agitadas por conta 
do Natal e do Ano-Novo. 

A Operação Pronta Resposta 
foi lançada ontem, no Quartel do 
Comando-Geral da PM, em Curitiba. 
O objetivo é dar resposta imediata 
a ações criminosas e proporcionar 
segurança aos cidadãos. 

Equipes policiais atuarão em 
rodovias estaduais e centros 

urbanos, regiões de mata, rios e 
lagos, principalmente nas fronteiras 
do oeste do Estado, rota de ilícitos 
que acabam chegando para outros 
estados brasileiros.

Os cerca de 160 militares esta-
duais passaram por nivelamento de 
conhecimentos com instrutores de 
diversas áreas de procedimentos 
operacionais e como se comportar 
em ocorrências de maior periculo-
sidade, como furto qualificado a 
agências bancárias, arrombamento 
de caixas eletrônicos e outros tipos 
de ações criminosas. Também 
houve aulas práticas de técnicas 
de abordagem e tiro policial.

DH busca suspeito 
de execução 

A Delegacia de Homicídios de 
Cascavel busca o autor da morte de 
Fernando dos Santos Ribeiro, 27 

anos. O rapaz foi baleado na noite 
da última quinta-feira (10), quando 

seguia pela Avenida Corbélia em 
um Uno. Socorristas do Siate chega-
ram a ser acionadas, mas o rapaz já 

estava em óbito.
Segundo as investigações, um veí-

culo teria parado ao lado do carro de 
Fernando, e um ocupante disparou 

diversas vezes contra o jovem. Há pos-
sibilidade que duas pessoas estivessem 
no carro. A Policial Civil pede que infor-
mações sobre o caso sejam repassadas 

pelos telefones 190, 197 e 153. 

VEÍCULO tinha multas e modificações irregula-
res, sem condições seguras de trafegar

PRF

PM lança Operação Pronta Resposta
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n Reportagem: Patrícia Cabral
   Foto: Assessoria

Com orçamento garantido, FCC
projeta a temporada de 2021 

A temporada 2020 para o Fute-
bol Clube Cascavel foi histórica. O 
desempenho foi o melhor obtido 
desde que o clube foi fundado, 
incluindo a melhor classificação 
geral de uma equipe da cidade em 
um campeonato estadual desde 
a década de 80, e a participação 
inédita no Brasileiro da Série D, 
competição a qual ficou entre os 
32 melhores de 68 participantes, 
sendo eliminado pelo Novorizontino 
na segunda fase da competição.

De acordo com o presidente do 
clube, Valdinei Silva, o objetivo para 
o próximo ano é maior ainda: tor-
nar-se uma das grandes forças do 
futebol paranaense e, por isso, a 
diretoria já planeja 2021. “Este foi 
um ano de muita evolução. Nosso 
objetivo principal era a conquista 
do acesso à Série C do ano que 
vem, porém, tivemos um cresci-
mento significativo e precisamos 
agora fortalecer. É um momento de 
resiliência, tranquilidade e avalia-
ção do que foi feito. Estamos con-
versando com os nossos diretores 
para programar o ano que vem, por-
que administramos tudo em con-
junto. Já temos uma noção e deve-
mos, inclusive, anunciar algumas 
novidades ainda nesta semana”, 
adianta Valdinei Silva.

Para ele, a organização dentro e 
fora do campo foi necessária para 
alavancar o crescimento do clube 
até agora e será fundamental para 
o ano que vem. “As dificuldades 
financeiras foram enormes espe-
cialmente na Série D este ano. A 
pandemia tirou nossa torcida do 
estádio, diminuindo a renda ainda 
no fim do primeiro trimestre. Os 

custos aumentaram, tivemos tam-
bém um adicional de R$ 200 mil 
com exames de covid-19, sem con-
tar os valores investidos para os 
controles internos que tiveram que 
ser melhorados”, conta o dirigente.

Mesmo assim, a situação dos 
cofres do clube é positiva. “Hoje, 
76% dos times do Brasil estão com 
salários atrasados, 95% têm pro-
blemas com negativas na Justiça 
e possuem ações trabalhistas. 
Felizmente, aqui, no FC Casca-
vel, é diferente, porque conse-
guimos manter o equilíbrio das 
contas dentro do orçamento pla-
nejado para esta temporada e 

encerramos o ano com o caixa em 
dia, com todos os compromissos 
fiscais, trabalhistas e previdenciá-
rios assumidos e cumpridos. Os 
pagamentos dos fornecedores 
estão em ordem e já estamos 
com orçamento do clube para 
2021 garantido e praticamente 
fechado”, esclareceu Valdinei.

Ano que vem o time vai dispu-
tar o Paranaense e o Brasileiro da 
Série D e, pela primeira vez, a Copa 
do Brasil. “Queremos fazer um 
Estadual igual ou até melhor que o 
deste ano. Nas disputas nacionais, 
o objetivo inicial é passar por pelo 
menos duas fases”.  

ALÉM de valorizar a base, 20 jogadores já estão contratados e dez reforços devem ser anunciados

Motivos para comemorar 
Em 2020, o Futebol Clube Cascavel disputou 31 partidas nas duas competições 

que participou: Paranaense e Brasileiro da Série D. Foram 17 vitórias, seis empa-
tes e oito derrotas, aproveitamento na temporada de 61%, com 54 gols marca-

dos, média de 1,7 por jogo.
No Estadual, disputou 15 partidas, garantiu nove vitórias, empatou três vezes 
e perdeu três jogos. Marcou 29 gols (média de 1,9 por jogo) e garantiu 66% de 
aproveitamento no primeiro semestre. O FC Cascavel chegou até a semifinal 

garantindo a terceira melhor campanha da competição e ficando atrás apenas do 
campeão Athletico Paranaense e do vice Coritiba, clubes acostumados a partici-

par de disputas nacionais e internacionais. 
No Brasileirão da Série D, o FC Cascavel entrou em campo 16 vezes: oito vitórias, 
três empates e cinco derrotas. Marcou 25 gols (1,5/jogo) e conquistou um apro-
veitamento total de 56%. Este ano, ficou entre os 80 melhores times do futebol 

Brasileiro, somados Séries A, B, C e D. 
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Quem fica e quem vem
O presidente do FCC, Valdinei 

Silva, afirma que não vai deixar 
de valorizar os jogadores da base 
e que, por isso, está prevista a 
promoção ao elenco profissional 
de mais sete jogadores: o goleiro 
Heverton, os laterais Lucas Para-
guai e Carlinhos, os zagueiros Gui-
lherme Borech, Gabriel e Tiago e 
o volante Sergio. “Vamos for ta-
lecer a nossa base. Para o Para-
naense, especialmente, vamos 
muito for te. Ao contrário do que 
acontece em outros clubes e até 
mesmo como foi no começo da 
nossa trajetória, não teremos 
time montado de última hora. 
Teremos a sequência de um 
trabalho bem feito com nossas 
categorias de base, que já estão 
correspondendo em campo contri-
buindo com elenco profissional”.

A comissão técnica utilizou 
34 atletas diferentes durante a 
temporada, incluindo os recém-
-promovidos da base para o time 
profissional: o lateral-esquerdo 
Tiago e os atacantes Robinho e 
Paulo Baya, considerado pelo pre-
sidente a “joia do clube”. 

O jovem jogador foi responsá-
vel por seis assistências, dispu-
tando 27 partidas. Passou 1.894 

Números, análise e tecnologia
Um dos trabalhos desenvolvidos que auxiliaram a comissão técnica na busca por resultados positivos 

foram os levantamentos realizados pelo departamento de análise de desempenho do clube, comandado 
por Luciano Inomata. “Captamos vídeos e dados diariamente de treinamentos e jogos, com o intuito 

de verificar se os conceitos de jogo estão sendo executados corretamente. Graças a isso, a comissão 
técnica e os atletas conseguem ter um feedback melhor do futebol praticado pela equipe e facilita na 

hora de corrigir os erros. Também vale ressaltar a confiança da comissão técnica e dos próprios atletas 
no trabalho que a análise de desempenho realizou, porque esse departamento é apenas um facilitador 

para que os protagonistas consigam ter um rendimento melhor”, explica. 
Conforme os levantamentos, o lateral-direito Wagner Libano, com 52 atuações pelo clube, vestiu a 

camisa do time 30 vezes oficialmente este ano. O volante Oberdan disputou 29 jogos na temporada e é 
o atleta com mais minutos em campo: 2.548. A análise de Inomata mostra as médias de 57% de posse 

de bola, 394 passes por jogo e 13 finalizações em cada partida.
Dos 15 jogos no Estádio Olímpico, o time venceu dez, empatou quatro e sofreu apenas uma derrota. 

Marcou 29 vezes (1,9 gol/jogo) e sofreu oito gols (0,5/partida), tendo 75% de aproveitamento jogando 
em casa. “É uma estatística muito próxima da do atual líder do Brasileiro da Série A, São Paulo, que 

possui 77,8% de aproveitamento jogando como mandante”, compara Inomata. 

PAULO Baya é a 
“joia do clube” 

minutos dentro de campo suficien-
tes para marcar dez gols, tornan-
do-se o artilheiro do time na tem-
porada e o segundo maior goleador 
da história do clube, atrás do tam-
bém atacante Lucas Tocantins que 
atualmente joga na Chapecoense 
e que tem 11 gols marcados com 
a camisa aurinegra. “Paulo Baya 
comprova que o trabalho no nosso 
projeto da base está sendo bem 
feito. Temos também outra safra 
de jogadores que estão chegando 
e que, com certeza, vão ajudar o 

time no futuro”, projeta Valdinei.
Com relação às novidades e às 

contratações, o dirigente afirma 
que o elenco está sendo refor-
çado: “Já temos contratos fecha-
dos com 20 jogadores para o 
ano que vem. Nosso time entrou 
em férias nessa segunda (14) e 
retorna dia 12 de janeiro para o 
início da pré-temporada. Vamos 
reforçar o grupo com pelo menos 
dez jogadores escolhidos a dedo e 
com contrato anual, o que facilita 
o trabalho da comissão técnica”. 
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Réplica de carro de Ayrton Senna está em Cascavel
Uma réplica de um carro usado pelo piloto tricampeão mundial Ayrton Senna, na Fórmula 1, está exposta no pátio do 
Posto Pra Frente Brasil 9, na Avenida Carlos Gomes, 2.929, esquina com a Rua Vitória, no Centro de Cascavel. 
Essa ação marca a reinauguração do Posto 9, que agora faz parte da Rede Pra Frente Brasil. Até sábado, os fãs do 

automobilismo poderão ter sua foto ao lado da McLaren MP4/4, igual à usada pelo Ayrton Senna em 1991, e ainda 
experimentar a sensação das pistas em um simulador virtual.  Para quem abastecer 30 litros, ganha, além do brinde, uma 

volta no simulador virtual e, no fim da semana, os dez melhores tempos serão premiados. 

 Um jogo que vai indicar um time 
brasileiro para a fase de semifinal 
da Libertadores. Santos e Grêmio 
se enfrentam hoje na Vila Belmiro, 
a partir das 19h15. O primeiro jogo 
terminou 1 a 1 e quem vencer hoje 
será o classificado. Empate sem 
gols classifica o Santos. Empate a 
partir de 2 a 2 classifica o Grêmio.

Para a decisão, o técnico Cuca 
terá o retorno dos titulares, preser-
vados na derrota por 4 a 1 diante 
do Flamengo, no último domingo, 

no Maracanã. Três desfalques cer-
tos são Diego Pituca, suspenso, e 
Soteldo e Vinicius Balieiro, isolados 
após contraírem a covid-19.

O Grêmio não terá o volante Mai-
con, que deve ser substituído por 
Darlan. Jean Pyerre foi relacionado 
após um período no DM, e pode 
até aparecer como titular. Renato 
também lança dúvida no setor 
defensivo. Apesar de ter jogado os 
90 minutos contra o Goiás, Kanne-
mann pode dar lugar a David Braz.

Libertadores: Decisão 
para Santos e Grêmio

Galo tenta encostar 
no líder

O Brasileirão entra na 26ª 
rodada, com dois jogos nesta 

quarta-feira e só termina na pró-
xima segunda-feira. 

Na ponta de cima, São Paulo e 
Atlético-MG entram em campo, 
agora com um peso maior, já 

que pode valer a liderança mais 
folgada ao tricolor ou a sequência 

de disputa pelo título ao Galo. 
O São Paulo vem de uma derrota 
contra o Corinthians e buscará 
usar do fator casa para ampliar 
a vantagem. Caso vença, o time 
de Fernando Diniz chegará aos 
53 pontos, ficando com sete de 

diferença do Galo. 
Com 46 pontos, o Atlético busca 
a vitória para encostar no líder. 

TIME P J V E D GP GC SG %
1º São Paulo 50 25 14 8 3 42 21 21 67
2º Atlético-MG 46 25 14 4 7 44 31 13 61
3º Flamengo 45 24 13 6 5 42 32 10 63
4º Palmeiras 41 24 11 8 5 36 23 13 57
5º Internacional 41 25 11 8 6 37 25 12 55
6º Grêmio 41 24 10 11 3 32 20 12 57
7º Fluminense 40 25 11 7 7 35 27 8 53
8º Santos 38 25 10 8 7 37 33 4 51
9º Corinthians 33 25 8 9 8 26 29 -3 44
10º Ceará 32 25 8 8 9 35 36 -1 43
11º Bragantino 31 25 7 10 8 31 29 2 41
12º Atlético-GO 31 25 7 10 8 22 29 -7 41
13º Fortaleza 30 25 7 9 9 24 23 1 40
14º Athletico-PR 28 25 8 4 13 20 28 -8 37
15º Sport 28 25 8 4 13 22 34 -12 37
16º Bahia 28 25 8 4 13 29 42 -13 37
17º Vasco 25 24 6 7 11 25 36 -11 35
18º Coritiba 21 25 5 6 14 20 33 -13 28
19º Goiás 20 25 4 8 13 25 40 -15 27
20º Botafogo 20 25 3 11 11 23 36 -13 27 

CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A 

26ª RODADA - QUARTA - 16/12 
21h30 São Paulo  x  Atlético-MG
21h30 Atlético-GO  x  Fluminense

   SÁBADO - 19/12 
19h Sport  x  Grêmio
21h Internacional  x  Palmeiras
21h Coritiba  x  Botafogo

     DOMINGO - 20/12 
16h Vasco  x  Santos 
16h Bragantino  x  Athletico-PR
18h15 Flamengo  x  Bahia
20h30 Fortaleza  x  Ceará 

    SEGUNDA - 21/12 
20h Corinthians  x  Goiás 

 Em suas redes sociais, o Cas-
cavel Clube Recreativo anunciou 
para esta quarta-feira uma avaliação 
para atletas da região que tenham 
de 18 a 23 anos. Os testes serão 
realizados no CT próximo da BR-369, 
a partir das 9h, e poderão colocar 

os selecionados no elenco que vai 
disputar o Paranaense 2021.

Para par ticipar, é necessário 
apresentar exame negativo para 
covid-19, atestado de aptidão física 
e dois quilos de alimentos que 
serão repassados para entidades.

Cascavel CR faz peneirada
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