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Na última sessão do mandato, vereadores
se emocionam em despedida na Câmara
Natal reaquece o comércio, prejudicado
pelas medidas de contenção ao coronavírus
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Cascavel registra mais mortes no trânsito que ano passado

@oparana hoje news

Cascavel reverte vantagem
e é hexacampeão estadual

Em um jogo sensacional, o Cascavel reverteu a vantagem do Umuarama, do técnico Nei Victor,
que jogava pelo empate, devolveu a goleada sofrida na primeira partida, e levou a decisão da
Série Ouro de 2020 para prorrogação, sacramentando a vitória e o título de campeão.
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Valorize os momentos descontraídos e animados
ao lado do seu amor.
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Disputa à presidência
da Câmara se acirra

A menos de dez dias da
eleição da nova Mesa Diretora da Câmara de Cascavel, consenso parece ser
algo de outro planeta. Pelo
menos até agora.
Dado como “reeleito”
por alguns vereadores de
fim de mandato, Alécio
Espínola (PSC) não deixa
transparecer a possibilidade de não ganhar mais
dois anos no comando do
Legislativo municipal.
Bem articulado com oposição e situação, parece,
sim, aglutinar maior simpatia dos novatos e de boa
par te dos reeleitos. Mas
outros grupos continuam
se organizando.
Na sessão de ontem, o
aparente clima de sentimentalismo e despedidas não
conseguiu esconder a troca
de farpas dos potenciais
candidatos ao cargo.
Em várias opor tunidades, Celso Dal Molin (PL)
alfinetou o atual presidente.
“Você disse que impediu,
mas foi consenso da casa”,
dirigiu-se ao colega, para
“corrigir” fala de Alécio na
imprensa de que teria impedido aumento de vereadores, ampliação da Câmara
e até sobre a devolução de
R$ 8 milhões ao Executivo.
Em outro momento, Dal
Molin sugeriu que, como
presidente, “fará melhor”
e insistiu que quem dará
posse ao prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) será o
novo presidente eleito, não
o vereador mais votado,
como dissera pouco antes
Alécio, ao explicar o rito da
posse no dia 1º de janeiro.
Do tipo, “serei eu!”
Em um tom um pouco
(mas bem pouco) mais
conformado, Romulo Quintino (PSC) também deu
uma apertadinha. Ao fazer

o discurso de despedida,
disse: “Minha fama é
abrir mão, mas hoje não
poderia abrir mão de falar
neste último dia do ano.
Compreensão é uma marca
quando queremos construir
algo positivo”.
É que rola nos bastidores que Romulo foi “convidado” a desistir da intenção
de ser presidente, apesar
de ter sido o mais votado
nas últimas eleições, pela
segunda vez.
Nesse caso, há duas
versões na praça: uma de
que o prefeito Paranhos
teria pedido para ele abrir
mão em favor do Alécio.
Outra, é de que o prefeito
teria pedido para Alécio dar
a vez a Romulo.
Já entre alguns vereadores ouvidos pela reportagem, as apostas são de
que Alécio ainda é a melhor
opção. No caso de Dal
Molin, não teria votos suficientes para fazer frente a
um bate-chapa com Alécio,
enquanto a candidatura de
Romulo poderia causar um
desarranjo em várias composições já praticamente
encaminhadas. O receio
dos colegas é o risco de
uma subser viência forçada
ao Executivo, coisa que Alécio conseguiu administrar
sem grandes atritos nesses
dois últimos anos.
Já a suposta candidatura de Sidnei Mazutti
(PSC), que estaria sendo
ar ticulada pelo futuro vice
Renato Silva, parece ter
naufragado bem antes de
chegar à praia.
A escolha da Mesa Diretora e a eleição do futuro
presidente ocorrem no dia
1º de janeiro, logo após
a posse, cuja solenidade
está marcada para as 16h,
na Câmara.
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Gentilezas e emoção

A sessão de ontem da Câmara de Cascavel ficou marcada por
longos discursos, lágrimas e troca de gentilezas. Foi a última
do mandato e os vereadores fizeram questão de se despedir
e agradecer. Alguns deles não resistiram às lágrimas. Caso de
Rafael Brugnerotto, que estava com a filha Sofi no plenário.
Antes dos agradecimentos, porém, ele pediu que os vereadores
que continuarão ano que vem verifiquem uma papelada que
deixou e na qual constam indícios de “boi na linha” na venda da
sede da Asservel. Pediu zelo à coisa pública.

Amistoso

Alécio Espinola parecia
ignorar as indiretas. Após
cada vereador se pronunciar,
agradecia o colega, sempre com
algum tipo de elogio. “Aprendi
muito com você”, “Disse que
ajudaria e ajudou”, entre outras.

Devolução

A Câmara fecha as portas
nesta quarta-feira e só as
reabre em 4 de janeiro,
salvo o período da posse,
dia 1º. Antes, porém, um
último compromisso do
ano e da legislatura. Nesta
quarta, às 10h, no gabinete
da presidência, ocorre a
cerimônia de devolução
financeira do Orçamento de
2020 para a prefeitura, no valor
de R$ 8,675 milhões. Com esse
montante, somado aos valores
do ano passado, a gestão
2019/2020 devolveu aos cofres
públicos R$ 17,4 milhões.

Recesso

Já o recesso parlamentar,
previsto em lei, só termina em
1º de fevereiro de 2021, com
a volta das sessões nos dias 1º
e 2 de fevereiro.

Obrigado, Paranhos

O vereador Fernando Hallberg
abriu mão de discursar, disse

que faria o agradecimento aos
eleitores pelas redes sociais, e
usou a palavra para agradecer
ao prefeito Paranhos, que
teria lhe oferecido pouco
antes a Secretaria da
Transparência. Disse
que pretende se
dedicar à iniciativa privada,
por um tempo.

Covid-19

Em entrevista à Catve, o
prefeito Leonaldo Paranhos
acabou revelando que um
dos testes que fez confirmou
que ele já foi infectado pelo
novo coronavírus, mas jura
que não faz ideia de quando
isso aconteceu. O futuro vice,
Renato Silva, está isolado em
casa, com covid-19, e sua
esposa, Odina, internada, em
estado que inspira cuidados.

Na Amop?

Ainda na entrevista à
Catve, Paranhos falou
sobre sua possível eleição
como presidente da Amop
(Associação dos Municípios
do Oeste do Paraná). Segundo
ele, nunca faltou a uma
reunião da entidade nesses
quatro anos, embora não
tenha manifestado interesse
em ser presidente. Agora,
estaria sendo cotado para
assumir o cargo.

Consenso

O prefeito mais votado da história de Cascavel disse que
aceitaria a missão, desde que houvesse consenso. “Não vou
brigar pela presidência da Amop”, resumiu. O comando da
maior entidade municipalista do Estado poderia lhe conferir
a liderança regional que falta para ser alçado a vice numa
reeleição do governador Ratinho Junior.
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Acic diz que 2020 foi um ano
de avanços à infraestrutura
Apesar das dificuldades impostas pela
pandemia, o ano de 2020 deixa avanços
para a comunidade de Cascavel e do oeste
no que se refere à infraestrutura estratégica
do Município e da região. Quem afirma é o
presidente da Acic (Associação Comercial e
Industrial de Cascavel), o empresário e contabilista Michel Vitor Alves Lopes.
Michel cita três grandes momentos para
Cascavel em 2020, que marcam o início da
materialização de projetos ambicionado pelo
Município e pela região há pelo menos três
décadas. “São três obras fundamentais para
o presente e, principalmente, para o futuro
de uma das regiões que mais trabalham e
crescem no País”, resume Michel.
Para ele, com essas novas estruturas, Cascavel e região terão fôlego para
colocar todo o seu potencial de desenvolvimento em curso.
AS OBRAS
O primeiro grande anúncio ocorreu com a
visita do governador Ratinho Júnior à cidade

para entregar a ordem de serviço para o início
das obras do Trevo Cataratas. Um dos principais entroncamentos rodoviários do País, ele
recebe 45 mil veículos por dia, fazendo desse
um dos principais gargalos rodoviários do Sul
do Brasil. “Agora é só esperar a finalização de
uma obra que vai melhorar o fluxo e tornar a
passagem pelo local ainda mais segura”, diz
o presidente da Acic.
Mais recentemente, Cascavel recebeu a visita do secretário de Estado de
Logística e Infraestrutura, Sandro Alex, que
recebeu os projetos e fez o anúncio da
abertura de licitação das obras de duplicação de um trecho de seis quilômetros
da BR-277 - entre a Polícia Rodoviária
Federal e o trevo de acesso ao Distrito de
São João. Os projetos custaram R$ 190
mil e foram bancados pela Acic e pela
Cotriguaçu. A previsão é de que as obras
comecem nos primeiros meses de 2021.
AEROPORTO
Uma das principais conquistas do ano

de 2020 foi concretizada no último dia 7
de dezembro com o início das operações
de embarque e desembarque no novo terminal de passageiros do Aeroporto de Cascavel. A obra que custou R$ 40 milhões
coloca definitivamente o Município no
mapa dos principais aeroportos e destinos brasileiros. “Agora, temos uma estrutura à altura da importância de Cascavel
e que contribuirá muito para novas etapas
do contínuo processo de desenvolvimento
local”, afirma Michel.
O presidente da Acic destaca que essas
obras todas são o reflexo da unidade e da
perseverança da comunidade, de seus
líderes e de suas entidades, bem como da
Câmara de Vereadores e de deputados.
“Agradecemos o empenho da administração pública municipal e de todas
as forças organizadas que tão dedicadamente atuam em favor dessas e de
outras grandes bandeiras locais e regionais. Cascavel e o oeste ganham muito
com isso. Obrigado a todos!”

TEMPOS DIFÍCEIS NUNCA DURAM.
UM POVO FORTE, SIM.
Apesar dos desafios de 2020, o Paraná entra em 2021 pronto para o futuro.

MELHORAS NA INFRAESTRUTURA
PARA SE FIRMAR COMO HUB LOGÍSTICO
DA AMÉRICA LATINA

Paraná Trifásico atinge marca de 2,5 mil km
de novas redes de energia
R$

20 bilhões em investimentos atraídos desde 2019

R$

3 bilhões investidos em estradas no Paraná

MELHORAS NA SAÚDE

FEITAS PARA SEREM PERMANENTES

500 novos leitos de UTI e mais de 1000 contratações
3 novos hospitais regionais ficando prontos
Telemedicina: consulta de casa, sem hora marcada

CASCAVEL, 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Natal,

HOJE NEWS

� �e�p� �e ���e��rar a ���a� espalhar
a��r e se�ear espera��a�, al�� a���a
�a�s espe��al �es�e a���, ��e ��s �esper���
para �al�r��ar �a�s a ���a�, a �ese�ar
� a��r e a ��l���ar a espera��a�

.

A direção e a equipe dos jornais desejam
a você e à sua família um Feliz Natal!
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Compras de última hora? Bancos,
mercados... confira os horários
O funcionamento dos serviços
públicos do Município de Cascavel
sofrerá alterações neste fim de ano
por conta do recesso administrativo. O atendimento ao público dos
serviços considerados não essenciais estarão suspensos de 24 de
dezembro a 3 de janeiro. O atendimento normal ao público volta dia
4 de janeiro. Nos dias 28, 29 e 30
de dezembro haverá recesso em
todas as secretarias, exceto na
Secretaria de Saúde, que manterá
o atendimento, conforme recomendação da Secretaria de Estado da
Saúde, em razão da emergência
em saúde pública de importância
internacional, decorrente da pandemia do coronavírus.
Outro ponto facultativo será no
dia 31 de dezembro, quinta-feira,
véspera do feriado de Ano-Novo.
Cabe salientar que os pontos
facultativos não se aplicam aos
ser viços das UPAs (Unidades de
Pronto-Atendimento), ao setor de
transporte e remoção de pacientes da Secretaria de Saúde, bem
como às demais unidades de
ser viços que forem necessárias

Assistência Social

Na Assistência Social, terão atendimentos ininterruptos os serviços
da Proteção Social Especial de Alta
Complexidade, como Unidade de
Acolhimento Institucional para Adolescentes, as Residências Inclusivas,
a Casa POP, o Centro POP e o Abrigo
de Mulheres.
O Serviço de Abordagem e o
Família Acolhedora atenderão em
regime de sobreaviso pelos telefones 98431-6376 e 98433-6080,
respectivamente.
Os Conselhos Tutelares atenderão
em regime de plantão pelos telefones 99972-0662 (Leste), 98431-6353
(Oeste) e 98813-5799 (Sul).

permanecerem em atendimento
aos demais órgãos administrativos.
Os dias de recessos, pontos
facultativos e feriados previstos no decreto também não têm
validade sobre os ser viços de
coleta de lixo e transpor te coletivo de passageiros.
O comércio atende hoje em
horário estendido, até as 22h, e
amanhã, véspera de Natal, até as
18h. Na sexta, fecha, mas muitas
lojas vão atender no sábado, dia
26, das 9h às 17h.

Os mercados atendem hoje até as
22 e, amanhã, até as 20h. Na sexta,
todos fecham as portas. No sábado o
atendimento volta ao normal.
Já os bancos abrem hoje em
horário normal, até as 15h para
atendimento presencial. Mas atenção, amanhã, véspera de Natal, o
atendimento será reduzido: das 9h
às 11h. Na sexta, as agências ficam
de portas fechadas. Na semana
que vem, atendimento normal de
segunda a quarta, e, no dia 31, os
bancos não abrem as portas.

Saúde, covid e emergências
Os serviços de urgência e de
emergência (Siate, Samu, UPAs
Brasília, Veneza e Tancredo) terão
atendimento ininterrupto, inclusive nos feriados.
O Call Center 3096-9090
(para suspeita de covid-19) não
terá atendimento nos dias 24,
25 e 31 de dezembro nem 1º de
janeiro. Nos demais dias, o atendimento será das 7h às 19h, à
exceção de sábados e domingos,
que não há atividades.
As UBSs (Unidades Básicas
de Saúde) e as USFs (Unidades
de Saúde da Família) estarão
fechadas nos dias 24, 25 e 31
de dezembro e 1º de janeiro.
Nos demais dias, o atendimento é das 8h às 17h, com
exceção das UBSs Floresta, Nova

Cidade e Santa Cruz, que atendem
apenas pacientes sintomáticos respiratórios das 7h às 22h. Aos sábados e domingos, todas as unidades não abrem as portas.
As três farmácias básicas
atenderão de segunda a quarta
das 7h às 19h. Já nas próximas
quintas, sextas e sábados, os
atendimentos serão nos seguintes horários: Farmácia Básica I:
13h às 19h; Farmácia Básica II:
7h às 13h; Farmácia Básica III:
13h às 19h.
Haverá plantão na Viep (Vigilância Epidemiológica) pelo telefone 98431-6339 e na Vigilância
Sanitária, pelo telefone 984316358, ambos 24 horas. Na Vigilância Ambiental, pelo telefone
98804-7211, das 7h às 19h.

Transporte coletivo

Atendimento ao público: serviços administrativos de todas as áreas da Transitar,
incluindo Setor de Gestão de Infrações e Jari, ficarão fechados do dia 24 de dezembro
até o dia 3 de janeiro, retomando as atividades normais no dia 4 de janeiro.
Transporte coletivo urbano funciona com tabela especial de Natal até o dia 23 de
dezembro, com horários estendidos até a meia-noite; nos dias 25 de dezembro e 1º
de janeiro circula com tabela de feriados. Ouvidoria Transporte: 99119-9478.
O Terminal Rodoviário de Cascavel permanece aberto 24 horas.
O Aeroporto Municipal tem atendimento ininterrupto para pousos e decolagens.
Ouvidoria Aeroporto: 99135-2317.
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IPVA 2021: Calendário de
pagamento começa em 18 de janeiro

O vencimento da primeira parcela ou da parcela única do IPVA
(Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores) no Paraná
começa em 18 de janeiro de 2021,
segundo a Sefa (Secretaria Estadual da Fazenda).
O vencimento dos pagamentos varia de acordo com a placa
do veículo.
O contribuinte pode escolher o
pagamento à vista, com desconto
de 3%, ou parcelado.
Neste ano, por causa das dificuldades financeiras causadas pela
pandemia do novo coronavírus, a
Sefa informou que será possível
parcelar em até cinco vezes o IPVA.
Nos anos anteriores, era possível
parcelar em até três vezes.
Como já aconteceu em 2020, o
boleto não será enviado para casa
das pessoas. Para efetuar o pagamento, é preciso emitir a guia pelo
site da Sefa.
No site, é preciso acessar a
opção “Consultar Débitos do IPVA”
na aba de Serviços.
Para acessar o boleto, é preciso
ter em mãos o número do Renavam, que consta no CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículos).

Segundo o governo estadual,
é possível pagar o imposto também diretamente nos caixas ou
canais de atendimento no Banco
do Brasil, no Itaú, no Santander,
no Bradesco, no Sicredi, no Banco
Rendimento e no Bancoop.

À VISTA (BONIFICAÇÃO DE 3%)
FINAL DE PLACA
1e2
3e4
6E6
7E8
9E0

PRAZO DE
PAGAMENTO
18/01
19/01
20/01
21/01
22/01

5 PARCELAS - JANEIRO A MAIO DE 2021
FINAL DE PLACA
1e2
3e4
5e6
7e8
9e0

1º PARCELA 2º PARCELA
18/01
18/02
19/01
19/02
20/01
22/02
21/01
23/02
22/01
24/02

Maus-tratos

3º PARCELA
18/03
19/03
22/03
23/03
24/03

4º PARCELA
19/04
20/04
22/04
23/04
26/04

5º PARCELA
18/05
19/05
20/05
21/05
24/05

PARCELADO (sem bonificação)

FOTOS: SECOM

A Patrulha Ambiental, vinculada à Guarda Municipal de Cascavel,
resgatou no fim da tarde de segunda-feira (22) uma cachorra abandonada. O animal, que estava debilitado, teria sido deixado em um
imóvel pelo morador que mudou de residência. Segundo a Patrulha
Ambiental, já há uma pessoa interessada em adotar a cachorrinha.
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Fundetec foi fundamental contra
covid e para retomada econômica
Em 2020, a Fundetec (Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico), assim como
as demais secretarias de Cascavel,
precisou lidar com o “novo normal”
para poder prosseguir com suas
atividades sem prejudicar o andamento dos projetos para Cascavel
e suas incubadas.
Diante do cenário, eventos
como o Technovação, foram cancelados e novas regras foram
impostas. Em meio às incertezas,

FOTOS: SECOM

MÁSCARAS com escudo facial foram uma das novidades
máscaras, álcool e distanciamentos, a Fundação confirmou seu principal foco: inovar e incentivar.

Confira alguns dos projetos que
a Fundetec colocou em prática e à
disposição dos cascavelenses.

Ações na pandemia da covid-19

Em abril, a Fundetec deu início à
fabricação de máscaras com escudos
faciais. Desde então, impressoras 3D e
uma máquina a laser produziram, sem
parar, cerca de mil viseiras que foram entregues a profissionais que se enquadravam
em serviços essenciais. Também confeccionou cerca de dez caixas de intubação, que
foram cedidas às Secretarias de Saúde de
Cascavel e Corbélia e para Toledo.
Outra ação foi a produção de 2 mil
litros de álcool 70% pelo Laboratório
Físico Químico, graças à doação da matéria-prima da empresa Estrada Distribuidora. O produto foi repassado ao Provopar e à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico que distribuiu aos vendedores
ambulantes para a higienização de seus
equipamentos.
A Fundetec produziu 110 protetores
em acrílico para os serviços de atendimento diretos da Seaso, como Cras (Centro de Referência de Assistência Social),
da Secretaria de Finanças e da Acesc.

RADAR DE INOVAÇÃO
O programa Radar de Inovação foi
criado pela Fundetec com a realização
de Acic Labs, Sebrae, Sicoob e apoio da
Mackwave. Começou as atividades antes
da pandemia e teve 57 projetos inscritos, sendo 20 selecionados na primeira
fase e,desses, seis foram finalistas e
graduados.
O edital contou com duas fases e as

seis startups finalistas receberam mentorias, além de um auxílio financeiro
mensal de R$ 3 mil que foram investidos
nas ideias.

ESPAÇO CRIAR
Em junho, foi lançado o Espaço Criar, com
uma iniciativa da Prefeitura de Cascavel,
por meio da Fundetec e em parceria com
o Sistema Fiep (Federação da Indústrias
do Estado do Paraná), o Espaço Criar (Criatividade, Inovação e Robótica Aplicada)
é uma ferramenta que tem como foco a
inovação e a interatividade de pessoas
com criatividade para o desenvolvimento
de novas tecnologias, a chamada prototipação - atividade de criação de protótipos
de aplicativos de software.
O Espaço Criar dá oportunidade
para que as pessoas que tenham interesse e vocação pela inovação possam
transformar suas ideias em produtos
ou projetos. O ambiente está localizado no primeiro andar do Teatro
Municipal Sefrin Filho, no Centro, e
funciona de segunda a sexta-feira, das
8h às 12h e das 13h às 17h.
DIS VERSÃO 2.0
O equipamento composto por câmeras e sinalizadores sonoros trouxe mais
tranquilidade a pedestres e motoristas
que trafegam todos os dias pelo Calçadão
e pelo Bairro Interlagos. Com o objetivo
de expandir esse recurso para os demais

bairros, a Fundação, em parceria com a
Semppro e a Semed, está implantando o
DIS Versão 2.0 nas principais avenidas e
ruas que foram ou estão sendo revitalizadas este ano em Cascavel.
Com novo formato e mais econômico, os dez novos dispositivos têm
três câmeras HD cada um e, assim como
o primeiro modelo, emitirão recados
importantes à população, como informes sobre vacinação, matrículas escolares e cuidados no trânsito.
SOLUÇÕES DO FUTURO
O Estande Soluções do Futuro, instalado
no Calçadão em março, levou à população
diversas atrações como workshops, palestras, cursos, oficinas, webinares e demais
atividades voltadas para a tecnologia e a
inovação. Com parceria entre universidades
e demais instituições de ensino, o projeto
alcançou seis mil pessoas entre participações presenciais e remotas.
PROGETI
Em novembro, a Fundação instituiu o
Progeti (Programa Estratégico de Geração e Emprego em Tecnologia da Informação), que tem como objetivo a capacitação de instrutores e monitores. O
projeto é uma ação de incentivo à formação de profissionais para a geração
de empregos na área de Tecnologia da
Informação. Em 2021, os jovens de 13
a 23 anos poderão fazer o curso.
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Natal reaquece o comércio
A procura por presentes de
Natal devolveu ao comércio de
Cascavel um cenário parecido ao
do mesmo período no ano passado,
diz Leopoldo Furlan, presidente do
Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e
do Comércio Varejista de Cascavel
e Região). A informação não seria
algo diferente não fosse por se tratar de um ano tão diferente.
Embora alguns setores ainda

enfrentem dificuldades devido à
pandemia do novo coronavírus,
Furlan conta que é possível observar aumento de 50% nas vendas
em relação à soma de agosto a
novembro. Situação que, segundo
a empresária Andressa Kucinski, é
confirmada: “Nossa expectativa foi
atendida. Conseguimos manter os
mesmos números do Natal anterior,
o que, perante a crise do momento,

é muito positivo”.
Elizabete do Carmo é responsável por uma ótica e relojoaria
em Cascavel e também respira
um pouco mais aliviada ante ao
aumento da demanda.
Furlan lembra que um dos fatores que também ajudam a aquecer
o comércio nesta época é o 13º
salário, que ajuda a quitar as dívidas e a fazer novas compras.

Cascavel recebe doação de mil protetores

O Instituto Melanoma Brasil, ONG
(Organização Não Governamental) que atua
na divulgação e na conscientização sobre o
melanoma, tipo de câncer de pele mais perigoso e letal, entregou mil protetores solares que serão distribuídos gratuitamente
para catadores, produtores rurais, famílias
em situação de vulnerabilidade social e
pacientes hospitalizados em Cascavel.
A ação é uma parceria com a Nivea
Sun, que cedeu os produtos para celebrar
o Dezembro Laranja, marco criado pela
Sociedade Brasileira de Dermatologia com
objetivo de combater o câncer de pele,
tumor de maior incidência no Brasil. A iniciativa beneficiou a Uopeccan - Hospital
do Câncer de Cascavel.
No total, o Instituto Melanoma Brasil distribuirá 50 mil protetores solares
para mais de 300 instituições espalhadas pelos cinco estados brasileiros com
maior incidência do melanoma: São Paulo,

Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.
A ONG fez um mapeamento minucioso de instituições e públicos que mais
precisam dos protetores solares nos cinco
estados envolvidos. No Paraná, além de
Cascavel, participam Foz do Iguaçu, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Santo
Antônio da Platina e regiões próximas.
Serão beneficiadas pela iniciativa mais
de 23 mil pessoas.
A distribuição no Estado conta com o
apoio de parceiros institucionais e hospitais com pacientes em tratamento para a
distribuição dos produtos em cada cidade,
de forma ordenada e responsável, considerando o momento atual de pandemia.
O Rotary Internacional, associação de clubes de serviços cujo objetivo é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários, é um dos principais apoiadores da
ação e fará a distribuição.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

10

VARIEDADES

CASCAVEL, 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Filme mais assistido em festival
tcheco é de dupla do oeste do PR

FILME leva histórias do oeste paranaense a
festivais de dois continentes

SEM incentivo público, filme contou com ajuda
voluntária

O curta-metragem Com Você, pro- Independente Brasileiro) e no Anatolia
duzido pelos estudantes Gabriel Por- International Film Festval, na Turquia,
tella e Aline Sar tor, de Céu Azul, foi indicado para duas categorias: melhor
o filme mais assistido no Spor tfilm curta-metragem de drama e melhor fotoLiberec (Festival de Cinema Espor- grafia. “Como nosso trabalho é indepentivo da República Tcheca) e recebeu dente, nós valorizamos cada reconhecioito indicações para o Bimiff (Festival mento, cada vitória”, diz Gabriel.
Internacional de Cinema Independente
Mensal do Brasil) deste ano.
OS DIRETORES
Dentre as categorias estão: melhor
A dupla Gabriel e Aline, responfilme brasileiro em média metragem, sável pela criação do roteiro, selemelhor roteiro, melhor direção, melhor ção de elenco, filmagens, ensaios e
fotografia, melhor ator,
pela edição, orgulha-se de,
O curta também
melhor atriz, melhor ator
mesmo com a falta de apoio
recebeu oito
coadjuvante e melhor atriz
financeiro, de ter alcançado
indicações em
coadjuvante, sensação de
tanto profissionalismo na profestival mensal de
alívio e felicidade.
dução, tudo isso recebendo
cinema no Brasil
“Foi muito bom! Ficaapenas a ajuda de quem
mos emocionadíssimos!
voluntariamente se candidaNão conseguia nem escrever con- tava ao projeto.
tando para os atores porque a mão
Os dois sempre foram apaixonados
não parava de tremer”, conta Gabriel. por cinema. Cada um escolheu uma
Além das conquistas, Com Você área que mais se aproximava da área
estreou no Festivou (Festival Audiovisual multimídia, jornalismo e fotografia.

CRIADORES se sentem orgulhosos pela
produção 100% independente
COMO COMEÇOU
O impulso para começar a gravar
veio com a vitória em um concurso
de cinema em Cascavel, a partir daí
Gabriel conta que se sentiram motivados a fazer algo com mais tempo e
maior produção.
O trabalho, que começou em março de
2019, levou um ano para ser concluído,
tempo em que equilibraram faculdade,
empregos, família com os vários desafios
ao longo do processo de produção.
O CURTA
O filme Com Você conta a história
de Noah, um menino que tenta se recuperar da perda de seu amigo e vive em
conflito consigo mesmo, situação que
se agrava pelos atritos em sua família
e o distanciamento de algumas amizades. O curta referencia a cultura regional e a fama de Céu Azul, cidade das
filmagens, possuir uma rodovia onde
ocorrem graves acidentes.

Como atrair boas energias no Natal

Por mais que o Natal esteja mais capitalista que humanista, nesta época, todos
somos influenciados pelo espírito natalino.
Desejar “Feliz Natal!” significa desejar “feliz
vida nova” para o ano que irá começar.
Assim como o ano novo traz esperança e
desejo de vida nova, o Natal atrai expectativas de ganhar presentes e as oportunidades
para uma vida nova. Por isso, aproveite estas
dicas para atrair boas energias.
*Arrume para papel vermelho e corte-o
em tiras de 6 x 12 cm (vermelho potencializa

os sonhos). Escreva nas tiras uma palavra que
simbolize o que você deseja ganhar (amor,
riqueza, saúde, por exemplo). Pendure tiras
vermelhas na árvore de Natal e mentalize o
que desejou. Quando desmontar a árvore,
guarde as tiras até alcançar o que pediu.

*Compre uma vela de sete dias que
tenha sete cores. Acenda a primeira
vela na noite de 24 de dezembro e peça
tudo o que deseja ganhar para sua vida,
que estará representado nas sete cores
da vela. Deixe a vela queimar até o fim

(deixe-a em um lugar seguro).

*Ao meio-dia de 24 de dezembro, coloque quatro moedas de mesmo valor aos pés
da árvore de Natal, faça uma oração segurando uma vela branca e peça prosperidade.
Deixe a vela queimar até o fim e não retire
as moedas durante a semana seguinte. No
dia 31 de dezembro, retire as moedas, colocando em um canto da casa até o Dia de
Reis (6 de janeiro). Depois, doe as moedas
a alguém que precise.
Fonte: Personare
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Precisa seguir sua intuição e não questionar tudo sempre.
Faça pausas durante o dia e assim verá as coisas mais
objetivamente. Hoje é um dia ideal para iniciar um novo
projeto ou para terminar algum já existente.

Touro 21/04 a 20/05

Sua capacidade de se adaptar às mudanças será destacada. Permaneça aberto às diferentes opções que se
apresentam. Suas emoções reprimidas irão afetar a sua
digestão, por isso evite alimentos picantes.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Região
onde se
situa
Uberlândia,
sua maior
cidade

Vogal do
extinto
trema, em
português

© Revistas COQUETEL

Tipo de
anestesia
de uso
obstétrico

A linguagem castiça, para o
purista

Selo de qualidade industrial
Serviço oferecido
por pet shops

Litófilos
Casta dos
guerreiros
indianos

Madeira
europeia
usada em
móveis

Terra
natal de
Abraão
(Bíblia)

Gêmeos 21/05 a 20/06

Você tem vontade de fazer com que sua presença seja
sentida. Não fique em silêncio. No trabalho há previsão
de mudanças nesta quarta-feira, mas não se preocupe,
nada vai ameaçar a sua posição.

Câncer 21/06 a 21/07

Aposte no talento e intuição. Sua necessidade de movimento pode ser canalizada para uma atividade esportiva.
Seja mais paciente. No amor esta não é a hora de tomar
decisões sérias.

Leão 22/07 a 22/08

Gás nobre usado em
criogenia
Mais à
frente
Nitrogênio
(símbolo)

O "eu"
de uma
pessoa
(Psican.)

Hiato
de "teor"
Imensurável
período de tempo

Veneza
do (?),
epíteto de
Bangcoc
Saudação
havaiana
de boas
energias

Virgem 23/08 a 22/09

Sandra
(?), atriz
canadense
Antiga designação
do espaço
celeste

Libra 23/09 a 22/10

Suas tentativas e erros, mesmo sendo discretas, tendem
a ser mal percebidas pelas pessoas que o rodeiam nesta
quarta-feira. Um afastamento do ambiente de trabalho irá
permitir que você se sinta mais relaxado.

Escorpião 23/10 a 21/11

Você não pode mudar a vida com uma varinha mágica.
Isso leva tempo, por isso acalme-se! Deve reorganizar a
sua rotina para conseguir maior estabilidade e uma vida
mais equilibrada. Está se tornando mais generoso.

Beatle assassinado
em 1980
Reto;
justo
Alimento de
equinos

(?)-16:
fuzil
Meu, em
francês

Triste, em
inglês

(?)
aeternum:
para sempre (latim)

"The (?)",
talk show
com Danilo Gentili

Sem nada
no interior
Lógica;
coerente

Desprovido
de pés
(Biol.)

Coloco

O consumidor
de diazepínicos
Fazenda de
criação de
cavalos
de corrida

Alta (?):
marca
das
empresas
com sede
no Vale
do Silício
(EUA)
"Transtorno", em
TOC
Escambo

Andava

Alterações em seus padrões de trabalho estão trazendo
boa sorte. Você vai usar menos energia se preservar
momentos de solidão e intimidade. Há muita coisa acontecendo ao seu redor.
Você terá a inspiração para fazer progressos em seus
planos. Pode confiar na estabilidade e na confiança de
seus relacionamentos profissionais hoje, trabalhe para
consolidar as coisas.

Sinaliza

Interjeição
do vocativo
1.501, em
romanos

Sufixo
nominal de
"filhote"

Poeta
persa
Formato de
módulos

Maya
Gabeira,
surfista
Atmosfera

Sagitário 22/11 a 22/12
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Peixes 20/02 a 20/03

É hora de planejar algumas mudanças em seu lar. Não
se deixe influenciar por aqueles que não acreditam em
você. Você realmente não precisa da aprovação deles.
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Aquário 21/01 a 19/02

Você será mais flexível com os outros nesta quarta-feira
e eles estarão mais inclinados a lhe ouvir. Terá a energia
para tirar da sua vida situações pouco saudáveis que
atrasam os seus ganhos financeiros.

Solução
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U
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A
O
O
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O
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O
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A
U D

Desconfie de esquemas arriscados e duvidosos.
Não se deixe distrair com bobagens, você precisa de
espaço para refletir. Sua vitalidade está em alta, durma
mais para mantê-la assim. Terá a oportunidade de fazer
alguns contatos valiosos.
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Capricórnio 22/12 a 20/01

BANCO

2/ad. 3/éon — mon — sad. 4/éter — sadi. 5/emite. 7/xátrias. 9/peridural.

Seja claro e honesto para evitar mal-entendidos. É o
momento de pensar no relacionamento com cuidado.
“Depois de fazer um esforço, vem a recompensa”, lembre
disso. Vai precisar de algum tempo sozinho.
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Cascavel tem aumento de mortes
no trânsito durante a pandemia

Com o isolamento social por
causa da pandemia do novo coronavírus, o número de mortes de
trânsito deveria ser menor, certo?
Não em Cascavel. As ocorrências
de trânsito envolvendo mor tes
aumentaram em comparação com
o mesmo período de 2019.
Segundo dados da Transitar (Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito
e Cidadania), de janeiro a novembro
deste ano foram registradas 66 mortes, 8% a mais do que o total de
2019, quando houve 61 óbitos.
A maior diferença no aumento
aconteceu no mês passado. Se em
novembro de 2019 três pessoas perderam a vida no trânsito (dois pedestres e um motociclista), em novembro
deste ano foram dez: cinco motociclistas, dois pedestres, dois ciclistas e
um passageiro de moto.
Segundo a Transitar, de janeiro
deste ano até essa terça-feira (22), já

Acidentes diminuem

Já os números de acidentes de 1º de
janeiro a 30 de novembro no perímetro urbano de Cascavel diminuíram.
Em 2019, foram 4.666 acidentes.
Neste ano, foram 3.634.
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haviam sido registradas 66 mortes no
trânsito. Das vítimas, 14 eram condutores, quatro passageiros do veículo,
27 motociclistas e cinco passageiros de motocicletas. Além deles, 12
pedestres e mais quatro ciclistas morreram. Dos acidentes, 30 aconteceram na área urbana e 36 em rodovias.
Se analisado o efeito pandemia,
nos meses de quarentena e maior
isolamento social, a queda é significativa: foram 12 mortes em março e
abril do ano passado, contra 6 neste
ano. Com a flexibilização do comércio e, depois, dos bares, os números
passam a crescer (veja a tabela).

MÊS............ 2019...... 2020
janeiro........... 2............. 5
fevereiro........ 4 ............ 1
março............ 7............. 2
abril............... 5............. 4
maio.............. 7............. 5
junho............. 5............. 6
julho.............. 9............. 8
agosto........... 6............. 7
setembro....... 2............. 4
outubro.......... 7............. 6
novembro....... 3............. 10
dezembro....... 7............. 8*
Total........... 61.......... 66
*até o dia 22

Mortes no trânsito - 1º de janeiro a 22 de dezezembro
P. Urbano
Rodovias
Vítima
Motociclistas
19
8
Passageiros de motos
2
3
Condutores de veículos
3
11
Passageiros de veículos
0
4
Pedestres
5
7
Ciclistas
1
3
Total
30
36

No Paraná

Dados do Sistema Digital de Dados Operacionais do Corpo de Bombeiros mostram
que, no Estado, de janeiro a dezembro de 2020, foram registrados 39.309 acidentes
de trânsito, que resultaram em 1.229 óbitos. No mesmo período de 2019, eram
46.071 acidentes, com 1.276 óbitos.
Com relação ao período da pandemia, foi constatada queda nos meses de março, abril,
junho, agosto e começo de dezembro. Os meses com menos mortes em relação ao ano
anterior foram março e abril, com quase 29% de redução no número. Em dezembro
deste ano, até o dia 14, foram 47 registros, dez a menos que em 2019.

PM registra menos prisões e mais drogas apreendidas

Um balanço da atuação da Polícia
Militar em Cascavel aponta para queda
de 19% nas prisões realizadas pela corporação se comparadas a 2019. Neste
ano, 1.972 pessoas foram presas pela
PM, contra 2.444 ano passado.
De acordo com a Polícia Militar, a
redução pode estar ligada a uma maior
efetividade na prevenção de crimes,
mas também é reflexo da pandemia.

Outra queda registrada foi de
31% na quantidade de veículos furtados ou roubados. Em 2019, foram
registradas 719 ocorrências e, em
2020, foram 499.
O índice de roubos atendidos pela
PM também foi menor: 861 ocorrências atendidas em 2019 e 572 em 2020,
queda de 34%.
Já os furtos tiveram redução de 22%,

com 4.126 registros de atendimento em
2020 e 5.275 em 2019.

APREENSÃO DE DROGAS
Por outro lado, o volume de drogas
apreendidas este ano chama atenção
pelo aumento expressivo. Em 2020,
foram apreendidas 16,6 toneladas de
entorpecentes, 45% a mais que em
2019, quando foram 11,4 toneladas.
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Após ser reprovado em testes,
Baya comemora bom momento
Atacante é considerado a “joia”
do FC Cascavel e desperta atenção de grandes clubes
O nome é Paulo Henrique Silva
Ribeiro, mas todos o conhecem
por Paulo Baya. “É um apelido de
infância. Minha irmã era pequena,
não conseguia falar meu nome direito e me chamava de Baya, e
acabou pegando. Agora é quase
como um sobrenome. Eu gosto,
porque todo o mundo me conhece assim e tem um significado
muito impor tante”, revela o jogador de 21 anos.
Nos últimos meses, Baya teve
que se acostumar com um rótulo
carregado de responsabilidade:
ele é considerado a joia do Futebol Clube Cascavel, peso que
carregou com maestria vestindo
a camisa do clube principalmente
nesta temporada.
É elogiado pela facilidade com
jogadas de bola parada e pelo
potente chute a longa distância,
porém essas qualidades são resultado de muito empenho e luta
que começaram quando ele tinha
sete anos de idade, nos campos
de Bom Jesus do Tocantins, no
Pará. “Comecei a jogar bola com
os amigos como toda criança faz.
A gente jogava no meio da rua, ao
lado do estádio, mas nem imaginava ser jogador de futebol. Para
mim, era só diversão”.
Em 2010, quando estava
com 11 anos, incentivado pelos
tios, fez o primeiro teste. “Era
uma escolinha franquia Zico. Joguei com meninos mais velhos
e fui aprovado. Depois disputei
muitos campeonatos na Região

Nor te do Brasil”, conta.
ALEGRIA E FRUSTRAÇÃO
A habilidade do menino chamou
a atenção dos olheiros e surgiu
uma boa oportunidade, que hoje
é uma lembrança triste na vida
do jogador. “Em 2012, depois de
disputar um campeonato, fui chamado para integrar as categorias
de base do Santos Futebol Clube, uma oportunidade que muitos
meninos queriam ter porque é um
clube que valoriza muito as categorias menores”, explica. Mas, logo
a alegria e a esperança deram lugar à frustração: “Faltando uma
semana para ir até Santos, em
São Paulo, onde deveria me apresentar, sofri um acidente e fraturei
o tornozelo. Chorei mais por saber
que não poderia ir, do que pela
dor. Não desisti. Eu me recuperei
e voltei a treinar”.
Aos 13 anos, outra chance
apareceu: “Depois de recuperado, fui para a base do Atlético Mineiro, passei dois meses lá, mas
fui dispensado. Foi então que desanimei do futebol e tive dúvida
do meu sonho. Não treinava nem
brincava de bola”, lembra.
O RETORNO
Duas pessoas foram fundamentais para o retorno de Paulo Baya
aos campos. “Meu amigo de infância Luciano e meu primo Jobert
insistiram para que eu voltasse a
treinar e recomecei a saga para
me tornar um atleta profissional”.
Ele passou por testes no Carajás, em Belém do Pará, e foi aprovado. Antes mesmo de se apresentar, teve oportunidade de ir até

n Reportagem: Patrícia Cabral
Fotos: Assessoria
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A chegada ao Futebol Clube Cascavel

O clube cascavelense apareceu na vida de Paulo Baya em 2019. Pelo FCC,
disputou o Campeonato Paranaense Sub-20. A atuação do atacante rendeu
a promoção para o time profissional para a disputa da Série A do Paranaense
deste ano. “Foi um momento único. Foi perfeito! Eu me lembrei de quando
era criança, do sonho de ser profissional, e consegui realizar isso. Quando fui
informado, liguei para minha mãe... Foi emocionante... Falei com a família... Era
um sonho que estava se tornando realidade”.
Baya foi um dos destaques na competição. Ele marcou três gols contra Coritiba,
Operário e Londrina e mostrou facilidade em bater na bola, ao converter o
pênalti contra o rival Toledo. É o artilheiro isolado da Serpente Aurinegra no ano.
Baya foi bastante elogiado no Brasileirão da Série D. Fez gols contra as
equipes cariocas Cabofriense, Portuguesa e Bangu. Foi responsável por seis
assistências em 27 jogos e marcou dez gols, dois deles chutando de fora da
área. “A sensação de marcar esses gols é sempre inexplicável. Estou bem, me
destacando, mas sempre jogo pensando que amanhã eu preciso trabalhar
mais, treinar mais”, revela Baya.
Quem acompanhou grande parte dessa evolução foi o técnico Marcelo
Caranhato, que deixou o clube: “O sucesso do atacante também está atrelado
ao jogo coletivo da equipe. Os companheiros ajudaram muito o Paulo Baya.
Um time encaixado, com uma estrutura de jogo sólida, onde a força do grupo
é a prioridade, assim como o nosso é, permite aos jogadores se destacarem
individualmente. Foi assim com ele e com outros atletas”.
Diante disso tudo, Baya diz sentir reconhecimento, gratidão e aprendizagem.
“Estou feliz pelo momento que vivo, pelos gols, mas agradeço muito os companheiros
de equipe. Graças a eles eu pude crescer dentro das competições que disputamos. Como
o professor Marcelo sempre falou durante a temporada, do coletivo surge o individual, e
vou me lembrar disso para sempre”, avalia a joia do FCC.

O futuro da joia

Goiânia, onde jogou em 2017 seu
primeiro campeonato federado
pela equipe do Clube Jaó. Depois
vestiu a camisa do Raça Sport Brazil, destacando-se na Copa Goiás,
desempenho que resultou na assinatura do primeiro contrato ainda
como jogador da base.
Em 2018, passando as férias
em Bom Jesus do Tocantins, Paulo recebeu propostas de clubes do
Sul do País e foi jogar no Brasil de
Pelotas. Como tinha contrato com
a equipe de Goiânia, teve que retornar, mas foi emprestado para o
Paysandu, do Pará, onde disputou
a Copa do Brasil Sub-20. “Voltei
para o Raça Sport Brazil para cumprir meu contrato e só depois buscar novas oportunidades”.
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Com o fim da temporada, a pergunta é: Paulo Baya
fica no FCC? Ele volta, mas, ao que tudo indica, não
deve permanecer no Futebol Clube Cascavel por
muito tempo. “Baya é fruto de um trabalho bem
realizado em nossas categorias de base do clube e
temos muito orgulho disso e dele também. É um
garoto com cabeça boa, dedicado, competente. A
princípio, ele se reapresenta com o elenco em janeiro, mas três grandes times do País estão interessados
e estamos conversando sobre uma possível negociação”, avisa o presidente do clube, Valdinei Silva.
Para um dos diretores do FC, Rudinei Guimarães,
Baya terá um futuro promissor: “É uma jovem
promessa que o clube investiu e acreditou e que
se tornou realidade. Está ainda está no início da
carreira, mas tenho certeza que vai se tornar um
grande jogador. É também uma grande pessoa, tem
personalidade, e vai render muitos frutos para o Futebol Clube Cascavel. Sei que iremos vê-lo atuando
em times importantes do cenário brasileiro e talvez
internacional”, acrescenta.
Sobre tudo isso, o jovem atleta mostra maturidade:
“Preciso entender que nada é permanente. Assim
como hoje estou em um momento bom, amanhã
posso não estar. Minha meta é crescer como atleta e
ser forte dentro e fora de campo. Quero dar alegrias
para os torcedores e para o clube que me deu a chance
de realizar um sonho: ser jogador de futebol”.

“Entrevista?
Eu? Vai me
perguntar o quê?”
O bom futebol de Baya em campo
chamou a atenção da imprensa e ele
se tornou um dos jogadores mais
assediados pelos jornalistas. Foi aí que
o menino tímido, discreto, de poucas
palavras teve que aprender a lidar com
câmeras e microfones. “O Paulo Baya
sempre foi tímido. Procuramos ajudar
e orientar. Mesmo sem jeito, ele nunca
deixou de atender nossos pedidos ou
de conceder entrevistas porque sabia
que era importante para a carreira
dele. Baya melhorou bastante, evoluiu.
É um menino muito educado e disciplinado”, resume o assessor de imprensa
do FCC, Felipe Fachini.

TCHECO foi o
nome escolhido
para substituir
Marcelo Caranhato
no Futebol Clube
Cascavel

Tcheco é anunciado como técnico do FCC

O FC Cascavel anunciou ontem a contratação de Anderson Simas Luciano, o Tcheco, como novo técnico do time para a temporada 2021.
Ele terá como auxiliar técnico José Luiz. “Muito feliz e honrado de
poder estar à frente dessa camisa muito forte no nosso estado. Tenho certeza que, com a ajuda de vocês, torcedores, com o empenho
dos atletas e da diretoria da Serpente Aurinegra, formaremos uma
união e força para representar bem a equipe do Cascavel”, comentou o treinador curitibano de 44 anos.
Como jogador, Tcheco passou por Paraná, Coritiba, Santos, Grêmio e
Corinthians. Começou a carreira de treinador em 2012, como auxiliar técnico do Coritiba. Em 2013, assumiu o time. Foi auxiliar técnico
no Paraná Clube e depois retornou ao Coxa, onde ficou até 2019.
Treinou o Barra de Santa Catarina e, neste ano, foi o técnico do Rio
Branco de Paranaguá no Paranaense.
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individualmente. Foi assim com ele e com outros atletas”.
Diante disso tudo, Baya diz sentir reconhecimento, gratidão e aprendizagem.
“Estou feliz pelo momento que vivo, pelos gols, mas agradeço muito os companheiros
de equipe. Graças a eles eu pude crescer dentro das competições que disputamos. Como
o professor Marcelo sempre falou durante a temporada, do coletivo surge o individual, e
vou me lembrar disso para sempre”, avalia a joia do FCC.
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internacional”, acrescenta.
Sobre tudo isso, o jovem atleta mostra maturidade:
“Preciso entender que nada é permanente. Assim
como hoje estou em um momento bom, amanhã
posso não estar. Minha meta é crescer como atleta e
ser forte dentro e fora de campo. Quero dar alegrias
para os torcedores e para o clube que me deu a chance
de realizar um sonho: ser jogador de futebol”.
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Eu? Vai me
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O bom futebol de Baya em campo
chamou a atenção da imprensa e ele
se tornou um dos jogadores mais
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e orientar. Mesmo sem jeito, ele nunca
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Tcheco é anunciado como técnico do FCC

O FC Cascavel anunciou ontem a contratação de Anderson Simas Luciano, o Tcheco, como novo técnico do time para a temporada 2021.
Ele terá como auxiliar técnico José Luiz. “Muito feliz e honrado de
poder estar à frente dessa camisa muito forte no nosso estado. Tenho certeza que, com a ajuda de vocês, torcedores, com o empenho
dos atletas e da diretoria da Serpente Aurinegra, formaremos uma
união e força para representar bem a equipe do Cascavel”, comentou o treinador curitibano de 44 anos.
Como jogador, Tcheco passou por Paraná, Coritiba, Santos, Grêmio e
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Cascavel é
hexacampeão

O Cascavel Futsal é hexacampeão paranaense. Em uma vitória sensacional, o time levou a
decisão da Série Ouro de 2020
para a prorrogação após fechar
o tempo normal em 4 a 1, devolvendo a goleada (5 a 2) aplicada
pelo Umuarama no jogo de ida, no
último domingo.
No tempo complementar, Biel e
Zequinha marcaram para tirar o grito
da garganta e garantir o título estadual.
O primeiro tempo terminou
empatado no 0 a 0 e o técnico Nei
Victor foi para os vestiários com
uma mão na taça, já que o resultado dava o título ao Umuarama.
Mas a sorte mudou no segundo
tempo. Carlão abriu o marcador
para o time da casa, mas Foguinho
logo empatou para o Umuarama.
O resultado não desanimou o
time que parecia ter desencantado.
Tanto que Biel e Jabá ampliaram
para o Cascavel: 3 a 1. E, para acabar de vez com as chances de o time
visitante empatar, o capitão Carlão
marcou o segundo dele na partida e
fechou o placar em 4 a 1, levando a

CELSO DIAS

SERPENTE tricolor derrotou o Umuarama na prorrogação e conquistou pela sexta vez o título estadual
decisão para a prorrogação.
Embalado, o Cascavel só confirmou o que já tinha deixado claro
no tempo normal: o título era seu.
Biel e Zequinha sacramentaram a
vitória e a taça.
RETROSPECTO
Em 2020, o time cascavelense
disputou três competições. Na Liga
Nacional de Futsal, foi eliminado
nas quartas de final e terminou na
sétima posição na classificação
geral. Participou também da Liga
Futsal Paraná, na qual avançou
apenas até as foi quartas de final.

Copa do Brasil inicia mata-mata da final

Grêmio X São Paulo em Porto
Alegre. Palmeiras X América-MG em
São Paulo. Os quatro entram em
campo nesta quar ta, às 21h30,
para o jogo de ida das semifinais.
O jogo de volta será na próxima
quarta, dia 30.
Os times considerados principais não devem estar em campo
e os técnicos optam pelo revezamento de jogadores e pelos atletas
que estão subindo da base.
O melhor exemplo é o confronto
na Arena, que pode ter até nove jogadores novatos em virtude de lesões,
suspensões e exames de covid-19.

Além dos garotos, o Grêmio terá o
retorno de Alisson, mas segue sem
contar com Maicon.
O artilheiro Luciano é a única dúvida
no São Paulo, pois trata de uma lesão
na coxa. De acordo com a assessoria
de imprensa do clube, todos os jogadores testaram negativo.
O Palmeiras tentará fazer valer
o favoritismo contra os mineiros.
Para isso, o técnico Abel Ferreira
vai contar com o retorno de Rony.
Vice-líder da Série B, o time
comandado por Lisca já eliminou
Corinthians e Inter, e quer seguir
fazendo história.

CASCAVEL, 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Brasileirão tem rodada
no fim de semana
e volta em 2021
A 12 rodadas do fim da Série A, o Brasileirão concentra os jogos da 27ª rodada
no próximo fim de semana, depois do
Natal, e retorna dia 6 de janeiro. Se o
calendário for seguido à risca, a 38ª e
última rodada será realizada em 24 de
fevereiro, uns dois meses antes de ter
início a temporada de 2021. O atraso se
deve pela demora no início da competição devido à pandemia. Esperada para
maio, só teve início em agosto.
Independente do resultado dos jogos
do fim de semana, o São Paulo vira o
ano líder. Com 53 pontos, não pode ser
alcançado pelo vice, Flamengo, que está
cinco pontos atrás.
Na parte de baixo, três times vão passar
o réveillon na zona da degola. Goiás,
Coritiba e Botafogo têm 20, 21 e 23
pontos, respectivamente, e não conseguem sair zona de rebaixamento na
próxima rodada.
CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A
TIME
1º São Paulo
2º Flamengo
3º Atlético-MG
4º Internacional
5º Grêmio
6º Palmeiras
7º Fluminense
8º Santos
9º Corinthians
10º Ceará
11º Atlético-GO
12º Athletico-PR
13º Bragantino
14º Fortaleza
15º Sport
16º Bahia
17º Vasco
18º Botafogo
19º Coritiba
20º Goiás

17h
19h
19h
21h
16h
16h
18h15
18h15
18h15
20h30

P
53
48
46
44
42
41
40
38
36
35
34
31
31
30
29
28
28
23
21
20

J
26
25
26
26
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26

V
15
14
14
12
10
11
11
10
9
9
8
9
7
7
8
8
7
4
5
4

E
8
6
4
8
12
8
7
8
9
8
10
4
10
9
5
4
7
11
6
8

D
3
5
8
6
3
6
8
8
8
9
8
13
9
10
13
14
11
11
15
14

GP
45
46
44
39
33
36
36
37
28
37
24
21
31
24
23
32
26
25
21
26

GC
21
35
34
25
21
25
29
34
30
36
30
28
30
25
35
46
36
37
35
42

SG %
24 68
11 64
10 59
14 56
12 56
11 55
7 51
3 49
-2 46
1 45
-6 44
-7 40
1 40
-1 38
-12 37
-14 36
-10 37
-12 29
-14 27
-16 26

27ª RODADA
SÁBADO – 26/12
Atlético-MG x Coritiba
Fortaleza x Flamengo
Goiás x Sport
Fluminense x São Paulo
DOMINGO – 27/12
Bahia x Internacional
Botafogo x Corinthians
Santos x Ceará
Athletico-PR x Vasco
Palmeiras x Bragantino
Grêmio x Atlético-GO

