CASCAVEL

Depois de 3 anos em queda,
homicídios crescem 40%
Após três anos seguidos de queda, o número de mortes violentas explodiu em Cascavel.
A dois dias do fim, 2020 já matou 40% a mais que no ano passado. Foram 49CASCAVEL
homicídios,
cinco feminicídios, um latrocínio e seis mortos em confrontos com a polícia.
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Neste ano, a maioria
das prefeituras cancelou
a queima de fogos de
artifícios na virada do ano,
mas, em contrapartida,
disparou a procura
no varejo.
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Após um 2020 “histórico”,
confira o que a astrologia
prevê para o próximo ano
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Confrontos hoje definem os
finalistas da Copa do Brasil,
mas a final só em fevereiro
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RADAR

decisão
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Que tal começar a se exercitar mais, em casa
mesmo? Seu sexto sentido estará afiado e
pode indicar quem merece confiança. Pode
surgir desentendimento no romance. Se está
sozinha o momento não é favorável para
conquistas.
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podem render uma grana. Só não vale pedir
dinheiro emprestado para um amigo, ou vice-versa, porque pode desgastar o relacionamento.
Não tem novidade
nos assuntos do coração, mas
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não deixe que isso estrague seu humor.

‘‘ ‘‘

“Trata-se
literalmente de
PEIXES
salvar vidas”
23/8 a 22/9

interessar por experiências novas mas
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Presidência da Câmara
garante projeção política
Ao encerrar seu primeiro
mandato de vereador e à
frente da Presidência da
Câmara de Cascavel, Alécio Espínola resume por
que o cargo é tão cobiçado:
garante projeção política.
“Acredito que ser presidente
da Câmara de Vereadores
de uma cidade que você
nasceu, belíssima, maravilhosa, é um status muito
grande. Tanto é que, dos 21
vereadores, todos querem
ser presidente. Por isso há
um confronto, no bom sentido, até ser decidido”.
Em entrevista ao HojeNews, Alécio confir ma
que é candidatíssimo a
continuar com o cargo e
explica as razões: “Ser
presidente tem uma importância enorme para quem
assume. Além da questão
política, a Câmara pode
ser usada, se você tiver
inteligência e equilíbrio,
para construir um caminho à frente virando deputado ou prefeito, porque
a Câmara de Cascavel é
grande, tem um orçamento
grande e se você fizer um
gerenciamento mostrando
sua competência, você tem
condição de galgar novos
cargos. É sem dúvida uma
projeção política”.
Ele avalia como positiva
sua atuação nesses dois
anos, garantindo que conseguiu manter o equilíbrio
entre Executivo e Legislativo: “Nenhum vereador
irá dizer que em algum
momento inter feri ou atrapalhei suas atividades,
pendendo para um lado
ou para outro. Nós tivemos
uma oposição ferrenha
e for te contra o prefeito
e, mesmo assim, mantivemos os direitos deles
porque esse é o dever do

presidente e é assim que
ele deve se comportar”.
Diz ainda que encerra a
atual legislatura sem projetos engavetados.
Segundo ele, logo
após as eleições de 15 de
novembro, chegou a haver
seis pretensos ao cargo.
Agora, na reta final, a disputa afunilou, mas ainda
há risco de bate-chapa. A
negociação, explica, passa
pelas composições das 12
comissões internas. Mas,
além do prestígio político,
compor a Mesa Diretora tem outra vantagem
impor tante: car gos de
confiança. O presidente
tem mais cargos. Temos
cinco para comissões,
prerrogativa do presidente
de fazer a colocação dess e s c a r gos. São mais
cinco entre 12, além de
mais três cargos técnicos.
Em “plena campanha”
e contando com apoio do
chefe do Executivo, Leonaldo Paranhos, Alécio faz
planos para um novo mandato como presidente e um
deles é popularizar mais a
Câmara. “Buscarmos uma
agência de publicidade
para que a gente possa,
diante dos meios de
comunicação, mostrar o
que é a Câmara de Vereadores. É bem nesse sentido que queremos trabalhar
a partir de 2021”.
A eleição para a nova
mesa ocorre logo após a
posse, no próximo dia 1º. O
mandato é para dois anos.

ACESSE
pelo QR
code a
íntegra da
entrevista
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Secretariado 2021

O prefeito Leonaldo Paranhos tem desconversado quando o
assunto é o novo secretariado. Em linhas gerais, elogia quem
já está e insinua que a maioria deve continuar. E (sempre)
afirma que não tem pressa. Nos bastidores, as apostas são
um pouco diferentes. Há quem diga que Cultura e Esportes
serão desmembradas, e a Fundação ficaria de stand by. Nesse
caso, Ricardo Burgarelli ficaria com a primeira pasta e Walter
Parcianello comandaria esportes. Também há comentários de
que Luiz Carlos Marcon - que atuou na campanha à reeleição
- voltaria para a Secretaria de Meio Ambiente, mas não como
secretário. Outra aposta (bem fraquinha, garantem!) é que
Hudson Moreschi assumiria o Planejamento, no lugar de Edson
Zorek, que substituiria Renato Segalla, nas Finanças.

Correria

Se o prefeito tem
desconversado a imprensa,
imagine com aqueles que
querem cargos. Quem tenta
falar com o prefeito para
ver se consegue iniciar
2021 nomeado precisa
de paciência. Paranhos diz
que a correria é grande
para encerrar o mandato,
especialmente no
quesito burocracia.

familiares ou assessores
poderão acompanhar o
ato e os eleitos terão de
usar máscara e manter
distanciamento social.

Exemplo

A exemplo da maioria dos
municípios da região, a
Câmara de Cascavel também
vai restringir a posse neste dia
1º a ato virtual, sem público.
Em nota divulgada ontem, a
explicação é o agravamento
da pandemia do novo
coronavírus neste fim de ano.

“Estaremos sendo fiscalizados
e precisamos dar o exemplo
neste momento difícil
para Cascavel. Sabemos
que toda a população
está fazendo sacrifícios e
nós também teremos que
abrir mão de trazer nossas
famílias e amigos para
comemorar este momento.
A imprensa também entrará
pelo estacionamento e
seguramente estará buscando
em nós, parlamentares,
esse exemplo”, explica o
presidente da Câmara,
Alécio Espínola.

Sem público II

Transmissão

Sem público I

A posse dos vereadores
eleitos dia 15 de novembro,
do prefeito Leonaldo
Paranhos e do vice, Renato
Silva, terá início às 16h no
plenário da Câmara. Nem

A posse será no plenário com
transmissão ao vivo pelas
redes oficiais da Câmara, e
pela fanpage do
jornal HojeNews
(O Paraná/HojeNews).

Ato de trabalho

Logo após a solenidade na Câmara, o ato festivo na
Prefeitura de Cascavel será substituído por um ato de
trabalho que terá transmissão ao vivo pelas redes sociais do
Município. Durante a transmissão, Paranhos anunciará uma
série de ações, obras e assinaturas de ordem de serviço. O
ato de trabalho terá início por volta das 17h30.
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Os rostos da Câmara 2021-2024
Dia 1º de janeiro os vereadores eleitos dia 15 de novembro tomam posse. Em Cascavel, a solenidade começa às 16h, na Câmara de Cascavel. Para a próxima legislatura, nove vereadores foram reeleitos, quatro voltam à Câmara após um período ausentes
e oito são estreantes. Eles só iniciam oficialmente os trabalhos a partir de 1º fevereiro.
Preparamos um resumo da nova composição da Câmara de Cascavel. Confira.

Vereadores “novatos”:
Professora
Liliam Borges – PT
(2.855 votos)
Dedicou sua carreira
ao magistério, à
pesquisa e à militância
social. Ela resume que
atuará em quatro
temáticas: a luta pelos direitos humanos
(direitos da mulher, causa LGBTQIA+,
imigrantes e racismo); a defesa do
trabalho de servidores públicos, em
especial, da educação; meio ambiente,
agricultura familiar e combate aos
agrotóxicos; ampliação ao acesso e o
desenvolvimento da cultura.

Cleverson Sibulski –
Pros (1.747 votos)
Cleverson tem forte
atuação na defesa dos
animais.

Edson Souza – MDB
(1.762 votos)
O novo vereador já
foi chefe de gabinete
e diretor de obras
da Unioeste, além de
diretor administrativo do
HU (Hospital Universitário). Pedagogo,
considera valorizar o funcionalismo
público durante sua legislatura,
priorizar a melhora da saúde pública,
propondo um pacto entre os governos
federal, estadual e municipal, com isso,
vislumbra reorganizar o planejamento
de saúde unido à assistência social.
Promete ser porta-voz da região oeste
de Cascavel.

Beth Leal – Republicanos
(1.211 votos)
Professora e radialista,
com doutorado em
direito, destaca
para seu mandato o
comprometimento na
defesa dos direitos da
mulher e no desenvolvimento de
políticas voltadas ao empoderamento;
apreço pelos animais, bandeira que
ajudará a levantar na Câmara; políticas
de acessibilidade aos idosos.
Tiago Almeida
DEM (1.535 votos)
Eleito como vereador
mais jovem da cidade,
com 28 anos, é
gerente de autoescola
e tesoureiro da Capela
Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro. Tiago afirma
que se atentará a temas como saúde,
educação e segurança pública. Sua única
promessa de campanha foi a de legislar
a quem precisasse de ajuda: cidadãos
comuns, representantes de entidades,
organizações ou classes.
Vilmar Melo – PP
(1.438 votos)
Empresário do ramo
gastronômico há mais
de 30 anos, diz que se
colocará à disposição
das comunidades e
das associações de
bairros, conversando com presidentes
das localidades para compreender
os anseios da população. Promete
constante diálogo com os cascavelenses,
além de cumprir as atribuições do
cargo, como a fiscalização da gestão do
Município.

Lauri Silva – Pros (780 votos)
Advogado e professor,
pretende trabalhar
na defesa do meio
ambiente e destaca
que seus primeiros atos
deverão se pautar na
atual crise hídrica, com
meta de plantar mais de 1 milhão de
árvores. Traz propostas relacionadas à
segurança pública e de levar o modelo de
bairro padrão a toda a cidade. Defende o
Conselho Tutelar do Idoso e a instalação
de um colégio agrícola em Cascavel.
Nildo Santello – PTB
(984 votos)
Dentre os “novatos”,
Santello teve breve
passagem pela Câmara
de Cascavel como
suplente. Professor
de Cascavel desde 1995,
defende educação básica com foco
na agricultura, favorecendo filhos de
pequenos agricultores e incentivando
moradores a empreenderem na zona
rural. Tentará elaborar o Colégio Técnico
Agrícola Ambiental, onde novas formas
de utilização do campo serão ensinadas.
Também se aprofundará em questões do
meio ambiente e sociais.
Nei Haveroth – PV
(1.682 votos)
O professor e exbombeiro cumpriu
mandato legislativo de
2013 a 2016, mantém
o ideal de incentivo
ao campo, área que,
segundo ele, é capaz de
desencadear a produção dos outros setores.
Reforça também a importância de demais
segmentos, como mobilidade urbana e
saúde, sendo os focos de sua futura gestão.
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Sadi Kisiel – Podemos
(1.361 votos)
Empresário e líder
comunitário, o exvereador (2005-2008)
acumula passagens pelo
setor de alvará, na Secretaria de Finanças
e na coordenação da Defesa Civil da
Prefeitura de Cascavel. Propõe três
prioridades: saúde, analisando de forma
criteriosa o orçamento destinado à pasta;
geração de empregos, promovendo
incentivo para empresas se instalarem em
Cascavel; segurança pública, por entender
que existe a necessidade de investir em
material humano, ou seja, aumentar o
efetivo da Guarda Municipal.
Cidão da Telepar – PSB
(1.267 votos)
Vereador de 2001
a 2004, destaca a
autoria do projeto
Cidade Iluminada, a
Lei das Focinheiras e
indicações de reformas
em Cmeis e escolas. Compreende que a
população deve dizer o que deseja. Cidão
diz estar alinhado e gostar dos projetos do
Executivo municipal, portanto, terá como
objetivo desengavetar tudo aquilo que, a
seu ver, beneficiará Cascavel.
Josia de Souza – MDB
(1.216 votos)
O ex-vereador (20012004) Josias, como
é conhecido, planeja
legislar em várias
frentes, a primeira delas
é criar incentivos a
pequenos e médios empresários no período
pós-pandemia; isentar impostos a famílias
que possuam um membro com deficiência;
deixar abertos os miniginásios das escolas à
comunidade nos fins de semana.
Romulo Quintino – PSC
(3.050 votos)
Autor de 47 emendas
e 29 projetos de lei
no mandato que
se encerra, entre os
temas prioritários de
sua gestão, destaca a
educação básica, as pautas voltadas à
família, à saúde e à terceira idade. Sendo
o vereador com a maior votação nas
eleições deste ano, assume um terceiro
mandato. Promete manter a defesa das
pautas ligadas à família e pretende dar
mais atenção ao interior do Município
nestes próximos quatro anos.

Pedro Sampaio – PSC
(1.935 votos)
Apresentou 60 emendas
e 41 projetos de lei,
entre eles a proposta que
destina 1% das residências
construídas pela prefeitura às vítimas
de violência doméstica e a gratuidade
no transporte coletivo a pacientes em
tratamento de câncer. Para o próximo
mandato, planeja garantir o patrocínio de
atletas e técnicos esportivos por meio da
Secretaria de Cultura e Esportes.
Serginho Ribeiro – PDT
(2.694 votos)
Fez um mandato
dedicado à política
do bem-estar animal,
auxiliando na criação
do Samucão e à cultura
(por meio de emendas
que triplicaram o orçamento da pasta).
Apresentou 35 emendas e 45 projetos de
lei. Pretende legislar em favor da dignidade
da população, com isso, deseja insistir para
a divisão da Secretaria de Cultura e Esporte
para aumentar os projetos desenvolvidos
por elas em bairros pobres.
Celso Dal Molin – PL
(2.440 votos)
Além das cobranças
ao poder público,
apresentou 52 emendas
e 23 projetos de lei, diz
ter se dedicado à defesa do
consumidor com legislações
que atendessem demandas populares,
como cobranças indevidas. Para o segundo
mandato pretende manter o foco e
fiscalizar os novos contratos de concessão
do recolhimento de lixo, do transporte
público, da Sanepar e das propagandas nos
pontos de ônibus.
Alécio Espinola – PSC
(2.411 votos)
Apresentou 35
emendas e 45 projetos
de lei, e lista como
conquista seu projeto
de regulamentação das
cervejadas e das festas raves.
Atual presidente da Câmara, é candidato
à reeleição. Alécio não se considera
um vereador setorista, ao explicar que
defenderá todas as pautas que sejam
capazes de construir um futuro ainda
melhor a Cascavel.
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Sidnei Mazutti – PSC
(2.130 votos)
Seu mandato
proporcionou avanços
na desburocratização,
possibilitando que serviços
como alvarás sejam emitidos on-line
e que licenciamentos ambientais
deixassem de ser exigidos em pequenas
obras. Autor de 43 emendas e 30
projetos de lei, cita indicações de
reformas em escolas de Cascavel e Rio
do Salto. Planeja se empenhar em prol
das micro e das pequenas empresas para
que, fortalecidas, mantenham-se como
geradoras de renda e empregos.
Aldonir Cabral – PL
(2.276 votos)
Soma 26 emendas e
24 projetos de lei, com
destaque à parceria
com o colega Valdecir
Alcântara no estudo e no
desenvolvimento da lei
sobre os cuidados, por parte da empresa,
com o cabeamento elétrico em más
condições. Reeleito para o terceiro
mandato, diz que dará foco à população
desamparada e pretende legislar em prol
da qualidade de vida do cascavelense.
Policial Madril – PSC
(1.939 votos)
Ex-integrante do GOE
(Grupo de Operações
Especiais), apresentou
108 emendas e 76
projetos de lei, entre
eles a criação da Guarda
Municipal de Cascavel, a proibição da
queima de fogos com alto estampido e a
multa por compartilhamento de notícias
falsas a respeito da pandemia.
Valdecir Alcântara
Patriota (1.688 votos)
Seu primeiro mandato
teve como foco
melhoria das estradas
rurais e segurança
nas vias públicas,
como manutenção da
rede elétrica para que não ofereça risco
aos pedestres. Foi autor de 14 projetos
de lei e 33 emendas. Planeja usar seu
novo mandato para elaborar políticas de
desenvolvimento econômico na cidade no
período pós-pandemia.
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Os rostos da Câmara 2021-2024
Dia 1º de janeiro os vereadores eleitos dia 15 de novembro tomam posse. Em Cascavel, a solenidade começa às 16h, na Câmara de Cascavel. Para a próxima legislatura, nove vereadores foram reeleitos, quatro voltam à Câmara após um período ausentes
e oito são estreantes. Eles só iniciam oficialmente os trabalhos a partir de 1º fevereiro.
Preparamos um resumo da nova composição da Câmara de Cascavel. Confira.

Vereadores “novatos”:
Professora
Liliam Borges – PT
(2.855 votos)
Dedicou sua carreira
ao magistério, à
pesquisa e à militância
social. Ela resume que
atuará em quatro
temáticas: a luta pelos direitos humanos
(direitos da mulher, causa LGBTQIA+,
imigrantes e racismo); a defesa do
trabalho de servidores públicos, em
especial, da educação; meio ambiente,
agricultura familiar e combate aos
agrotóxicos; ampliação ao acesso e o
desenvolvimento da cultura.

Cleverson Sibulski –
Pros (1.747 votos)
Cleverson tem forte
atuação na defesa dos
animais.

Edson Souza – MDB
(1.762 votos)
O novo vereador já
foi chefe de gabinete
e diretor de obras
da Unioeste, além de
diretor administrativo do
HU (Hospital Universitário). Pedagogo,
considera valorizar o funcionalismo
público durante sua legislatura,
priorizar a melhora da saúde pública,
propondo um pacto entre os governos
federal, estadual e municipal, com isso,
vislumbra reorganizar o planejamento
de saúde unido à assistência social.
Promete ser porta-voz da região oeste
de Cascavel.

Beth Leal – Republicanos
(1.211 votos)
Professora e radialista,
com doutorado em
direito, destaca
para seu mandato o
comprometimento na
defesa dos direitos da
mulher e no desenvolvimento de
políticas voltadas ao empoderamento;
apreço pelos animais, bandeira que
ajudará a levantar na Câmara; políticas
de acessibilidade aos idosos.
Tiago Almeida
DEM (1.535 votos)
Eleito como vereador
mais jovem da cidade,
com 28 anos, é
gerente de autoescola
e tesoureiro da Capela
Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro. Tiago afirma
que se atentará a temas como saúde,
educação e segurança pública. Sua única
promessa de campanha foi a de legislar
a quem precisasse de ajuda: cidadãos
comuns, representantes de entidades,
organizações ou classes.
Vilmar Melo – PP
(1.438 votos)
Empresário do ramo
gastronômico há mais
de 30 anos, diz que se
colocará à disposição
das comunidades e
das associações de
bairros, conversando com presidentes
das localidades para compreender
os anseios da população. Promete
constante diálogo com os cascavelenses,
além de cumprir as atribuições do
cargo, como a fiscalização da gestão do
Município.

Lauri Silva – Pros (780 votos)
Advogado e professor,
pretende trabalhar
na defesa do meio
ambiente e destaca
que seus primeiros atos
deverão se pautar na
atual crise hídrica, com
meta de plantar mais de 1 milhão de
árvores. Traz propostas relacionadas à
segurança pública e de levar o modelo de
bairro padrão a toda a cidade. Defende o
Conselho Tutelar do Idoso e a instalação
de um colégio agrícola em Cascavel.
Nildo Santello – PTB
(984 votos)
Dentre os “novatos”,
Santello teve breve
passagem pela Câmara
de Cascavel como
suplente. Professor
de Cascavel desde 1995,
defende educação básica com foco
na agricultura, favorecendo filhos de
pequenos agricultores e incentivando
moradores a empreenderem na zona
rural. Tentará elaborar o Colégio Técnico
Agrícola Ambiental, onde novas formas
de utilização do campo serão ensinadas.
Também se aprofundará em questões do
meio ambiente e sociais.
Nei Haveroth – PV
(1.682 votos)
O professor e exbombeiro cumpriu
mandato legislativo de
2013 a 2016, mantém
o ideal de incentivo
ao campo, área que,
segundo ele, é capaz de
desencadear a produção dos outros setores.
Reforça também a importância de demais
segmentos, como mobilidade urbana e
saúde, sendo os focos de sua futura gestão.

POLÍTICA

CASCAVEL, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Sadi Kisiel – Podemos
(1.361 votos)
Empresário e líder
comunitário, o exvereador (2005-2008)
acumula passagens pelo
setor de alvará, na Secretaria de Finanças
e na coordenação da Defesa Civil da
Prefeitura de Cascavel. Propõe três
prioridades: saúde, analisando de forma
criteriosa o orçamento destinado à pasta;
geração de empregos, promovendo
incentivo para empresas se instalarem em
Cascavel; segurança pública, por entender
que existe a necessidade de investir em
material humano, ou seja, aumentar o
efetivo da Guarda Municipal.
Cidão da Telepar – PSB
(1.267 votos)
Vereador de 2001
a 2004, destaca a
autoria do projeto
Cidade Iluminada, a
Lei das Focinheiras e
indicações de reformas
em Cmeis e escolas. Compreende que a
população deve dizer o que deseja. Cidão
diz estar alinhado e gostar dos projetos do
Executivo municipal, portanto, terá como
objetivo desengavetar tudo aquilo que, a
seu ver, beneficiará Cascavel.
Josia de Souza – MDB
(1.216 votos)
O ex-vereador (20012004) Josias, como
é conhecido, planeja
legislar em várias
frentes, a primeira delas
é criar incentivos a
pequenos e médios empresários no período
pós-pandemia; isentar impostos a famílias
que possuam um membro com deficiência;
deixar abertos os miniginásios das escolas à
comunidade nos fins de semana.
Romulo Quintino – PSC
(3.050 votos)
Autor de 47 emendas
e 29 projetos de lei
no mandato que
se encerra, entre os
temas prioritários de
sua gestão, destaca a
educação básica, as pautas voltadas à
família, à saúde e à terceira idade. Sendo
o vereador com a maior votação nas
eleições deste ano, assume um terceiro
mandato. Promete manter a defesa das
pautas ligadas à família e pretende dar
mais atenção ao interior do Município
nestes próximos quatro anos.

Pedro Sampaio – PSC
(1.935 votos)
Apresentou 60 emendas
e 41 projetos de lei,
entre eles a proposta que
destina 1% das residências
construídas pela prefeitura às vítimas
de violência doméstica e a gratuidade
no transporte coletivo a pacientes em
tratamento de câncer. Para o próximo
mandato, planeja garantir o patrocínio de
atletas e técnicos esportivos por meio da
Secretaria de Cultura e Esportes.
Serginho Ribeiro – PDT
(2.694 votos)
Fez um mandato
dedicado à política
do bem-estar animal,
auxiliando na criação
do Samucão e à cultura
(por meio de emendas
que triplicaram o orçamento da pasta).
Apresentou 35 emendas e 45 projetos de
lei. Pretende legislar em favor da dignidade
da população, com isso, deseja insistir para
a divisão da Secretaria de Cultura e Esporte
para aumentar os projetos desenvolvidos
por elas em bairros pobres.
Celso Dal Molin – PL
(2.440 votos)
Além das cobranças
ao poder público,
apresentou 52 emendas
e 23 projetos de lei, diz
ter se dedicado à defesa do
consumidor com legislações
que atendessem demandas populares,
como cobranças indevidas. Para o segundo
mandato pretende manter o foco e
fiscalizar os novos contratos de concessão
do recolhimento de lixo, do transporte
público, da Sanepar e das propagandas nos
pontos de ônibus.
Alécio Espinola – PSC
(2.411 votos)
Apresentou 35
emendas e 45 projetos
de lei, e lista como
conquista seu projeto
de regulamentação das
cervejadas e das festas raves.
Atual presidente da Câmara, é candidato
à reeleição. Alécio não se considera
um vereador setorista, ao explicar que
defenderá todas as pautas que sejam
capazes de construir um futuro ainda
melhor a Cascavel.
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Sidnei Mazutti – PSC
(2.130 votos)
Seu mandato
proporcionou avanços
na desburocratização,
possibilitando que serviços
como alvarás sejam emitidos on-line
e que licenciamentos ambientais
deixassem de ser exigidos em pequenas
obras. Autor de 43 emendas e 30
projetos de lei, cita indicações de
reformas em escolas de Cascavel e Rio
do Salto. Planeja se empenhar em prol
das micro e das pequenas empresas para
que, fortalecidas, mantenham-se como
geradoras de renda e empregos.
Aldonir Cabral – PL
(2.276 votos)
Soma 26 emendas e
24 projetos de lei, com
destaque à parceria
com o colega Valdecir
Alcântara no estudo e no
desenvolvimento da lei
sobre os cuidados, por parte da empresa,
com o cabeamento elétrico em más
condições. Reeleito para o terceiro
mandato, diz que dará foco à população
desamparada e pretende legislar em prol
da qualidade de vida do cascavelense.
Policial Madril – PSC
(1.939 votos)
Ex-integrante do GOE
(Grupo de Operações
Especiais), apresentou
108 emendas e 76
projetos de lei, entre
eles a criação da Guarda
Municipal de Cascavel, a proibição da
queima de fogos com alto estampido e a
multa por compartilhamento de notícias
falsas a respeito da pandemia.
Valdecir Alcântara
Patriota (1.688 votos)
Seu primeiro mandato
teve como foco
melhoria das estradas
rurais e segurança
nas vias públicas,
como manutenção da
rede elétrica para que não ofereça risco
aos pedestres. Foi autor de 14 projetos
de lei e 33 emendas. Planeja usar seu
novo mandato para elaborar políticas de
desenvolvimento econômico na cidade no
período pós-pandemia.

06

LOCAL

CASCAVEL, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Artistas cascavelenses recebem
recursos da Lei Aldir Blanc
O dinheiro garante
A Secesp (Secretaria de Cultura
e Esportes de Cascavel) assinou uma renda emergencial
contratos para o repasse de recur- a profissionais como
sos da Lei 14.017/2020, mais atores, contadores de
conhecida como Lei Aldir Blanc, histórias e professores
que viabiliza R$ 3 bilhões em ajuda de escolas de artes e
a artistas, sendo metade repas- capoeira. Os valores
sada aos estados e o restante aos variam e serão pagos
em três parcelas.
municípios.
Também podem
Os artistas locais participaram
do ato no Teatro Municipal de Cas- ser usados para pagacavel e assinaram termos de apoio. mento de auxílio menDe acordo com o secretário sal para manutenção
Ricardo Bulgarelli, o total chega a de espaços artísticos
quase R$ 1,5 milhão e vai bene- como circos, escolas
ficiar mais de 200 profissionais. de música, arte e danças, museus
“Conseguimos encaminhar na e bibliotecas comunitárias. Esse
semana passada R$ 875 mil refe- subsídio tem valor mínimo de R$
rentes a subsídios de espaços 3 mil e máximo de R$ 10 mil,
além disso, o recurso
ar tísticos e culturais
pode ser destinado para
beneficiando 45 artisQuase R$ 1,5
divulgação de atividades
tas. Agora, mais R$
milhão vão
600 mil serão repas- beneficiar mais de por meio de editais, chasados para outros 162 200 profissionais mamento público e aquisição de bens e serviços
artistas, referentes a
vinculados ao setor culcontratações de apresentações, aquisições de peças tural, manutenção de agentes, de
e ar tesanatos. Vamos divulgar espaços, de cursos, de produções,
nomes e valores de todos os bene- de desenvolvimento de produções
ficiados assim que as assinaturas audiovisuais, manifestações cultudos contratos forem concluídas”, rais e atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas
explica o secretário.

pela internet. “Esse dinheiro que
vem do Fundo Nacional de Cultura
tem valores diferentes para cada
município e até semana passada
mais de 1.100 tinham devolvido
valores devido à dificuldade em
executar a legalidade dos requerentes, porque poucos são organizados e possuem a documentação necessária. Por isso, aqui,
estamos trabalhando nisso há um
bom tempo e corremos contra o
tempo para cumprir os prazos”.
Ontem o prefeito Leonaldo Paranhos assinou a documentação para
efetivar os pagamentos até o dia
30, que é a data-limite.
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A rotina de uma família que precisa passar pela UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) Neonatal é repleta
de adaptações para garantir todo o
respaldo necessário para esse bebê
que requer de muitos cuidados. O
trabalho realizado nesse tratamento
intensivo é de grande relevância
para que cada criança, que ainda
deveria estar em uma gestação
intrauterina, receba do lado de fora
a máxima atenção necessária para
a qualidade de vida atual e futura
desse recém-nascido.
Uma das ações desenvolvidas no
HUOP (Hospital Universitário do Oeste
do Paraná) dentro da UTI/NEO de
grande importância para o desenvolvimento desse bebê é a fisioterapia.
O trabalho começa desde o
momento em que a criança chega ao
local, com acompanhamento e avaliações, e prossegue mesmo após a
alta hospitalar. “É muito importante
uma intervenção precoce, eu ter a
possibilidade de avaliar e, se necessário, realizar os atendimentos antes
que impedimentos, prejuízos mais
sérios, tanto motores como sensoriais, fiquem muito mais persistentes. Esse bebezinho que deveria
estar intraútero está em ambiente
externo, portanto, ele precisa de
continuidade do desenvolvimento
do sistema nervoso central, ou seja,
cuidar desse bebê para que não
tenha prejuízos futuros”, explica a
fisioterapeuta Aneline Ruedell.
É um trabalho, muitas vezes, de
longo prazo, que vai além do período
que o recém-nascido fica no hospital.
De acordo com a fisioterapeuta,
após a saída da UTI Neonatal, o
atendimento prossegue e será
muito necessária a parceria entre
os fisioterapeutas e a família. É
um trabalho de obser vação. As

FOTOS: BEATRIZ BARON

Fisioterapia faz a diferença em
atendimentos de bebês na UTI

avaliações precisam persistir é no
pós-alta que serão acompanhadas a evolução e a orientação do
andamento para cada família. “A
frequência de retorno dos bebês da
UTI NEO em voltar para acompanhamento fisioterápico vai depender
do que avaliamos dentro da UTI,
pode ser mensal, ou de dois a três
meses, mas existem casos que a
gente percebe que precisa de mais
atenção. Marcar avaliações contínuas é essencial”, explica Aneline.
O trabalho é diário. Os profissionais avaliam caso a caso para
saber como esse acompanhamento

será necessário e de que maneira
esse retorno ambulatorial irá acontecer. Por isso, é importante destacar que todas as avaliações se
iniciam dentro do período em que
o recém-nascido está na UTI.

Acompanhamento seguro

E essa atenção especial com a família torna o tratamento muito mais eficaz,
desde o momento que o atendimento ainda acontece na UTI até o pós-alta.
A orientação recebida pela família e a confiança de um acompanhamento são
muito importantes para quem está do outro lado, passando por uma situação
atípica e delicada, muitas vezes repletas de dúvidas.
Ana Paula de Melo da Silva é mãe de Gael Pires da Silva, que nasceu em 21 de
setembro, com idade corrigida para 16 de dezembro. O pequeno ficou 40 dias na
Neo do HUOP, além de mais três dias na UCI (Unidade de Cuidados Intermediários). Uma vez por mês mãe e filho voltam ao ambulatório do hospital justamente
para manter esse trabalho tão importante. Para Ana Paula, é uma maneira segura
de saber, diretamente com os profissionais, como está a evolução do filho. “É
essencial esse acompanhamento, ver como está o desenvolvimento dele. Eu me
sinto muito mais tranquila, ainda mais com os resultados positivos que ele teve.
Nem parece que nasceu aos sete meses de gestação”.

08

LOCAL

CASCAVEL, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

CASCAVEL, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Vendas de fogos de artifício em alta
Mesmo com todas as restrições e os cancelamentos de algumas comemorações por causa da
pandemia, a procura por fogos de
artifícios está em alta.
De acordo com o presidente da
Associação Industrial e Comercial
de Fogos de Artifícios do Paraná, Rodolpho Aymoré Junior, esta
continua sendo a melhor época
do ano para o segmento. “Natal
e Réveillon representam 95% das
vendas do setor ao longo de um
ano inteiro. Futebol, festa junina
ou julina somam, no máximo, 5%
do movimento das lojas de fogos
em qualquer lugar do Paraná.”
Segundo ele, o volume de compra se concentra principalmente nos
dez últimos dias de dezembro e,
neste ano, a procura tem sido maior
no varejo. “Segundo levantamento
dos nossos associados, a venda de
fogos de espetáculos adquiridos por
prefeituras, hotéis e grandes eventos baixou em torno de 98%, mas,
em contrapartida, o movimento de
varejo, por famílias e pessoas físicas, aumentou 86%. Isso não compensa totalmente o impacto no setor, mas, só no Natal, por exemplo,
a venda para o consumidor final foi
60% maior que no ano passado em
todo o Estado”, compara.
A intenção de vendas dos comerciantes para o Natal era duas
vezes maior do que registrado no
mesmo período de 2019 e foi o
que aconteceu. Em uma das lojas
de fogos de artifícios de Cascavel, a gerente Raquel dos Santos
explica que as vendas deste ano
foram bem maiores que as do ano
passado: “As famílias não estão
viajando, estão ficando em casa.
Percebemos uma redução no valor dos produtos, mas um número
bem maior de consumidores”.
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Projeto que proíbe artefatos barulhentos segue na gaveta
Polêmica por todo o País, o barulho
dos fogos também foi tema de debate
no Legislativo municipal. Isso porque os
estampidos incomodam e causam sofrimento em pessoas com espectro autista,
idosos, acamados e doentes em recuperação. Outra frente contrária à barulheira são entidades protetoras de animais.
Em Cascavel, o Projeto de Lei 163, de
2019, proíbe a queima e/ou soltura de fogos de artifícios de altos estampidos, assim
como de quaisquer artefatos pirotécnicos
de efeito sonoro ruidoso que causem po-

Preço nas alturas

Se a procura cresce, o preço acompanha. Por isso, os fogos estão quase 35% mais
caros que há um ano. A gerente Raquel dos Santos explica que o valor dos produtos depende muito da intenção do consumidor. “Oferecemos muitas opções e o
custo depende do espaço que o cliente tem disponível, da intensidade, duração
e alcance dos fogos, por isso, o valor de um kit com diferentes peças pode variar
de R$ 90 a R$ 3.900. Muitos artefatos sofreram reajustes, alguns mais, outros
menos. Um foguete simples, que custava R$ 35 ou R$ 40 a unidade ano passado,
hoje está R$ 45, por exemplo”, compara.
Em outra loja da cidade, um rojão simples, que em 2019 era vendido por R$ 10,
hoje custa R$ 15. Já para comprar o famoso kit evolution 145 tubos, o cliente
desembolsa cerca de R$ 2.500, valor que em 2019 não passava de R$ 1.800.
Os motivos, segundo a Associação Industrial e Comercial de Fogos de Artifícios do
Paraná, vão desde a variação do dólar, o período de escassez de produtos, até a
falta dos artefatos. Este último quesito, inclusive, fez com que o segmento tivesse
dificuldade para aquisição de insumos necessários para a produção. “Tudo no
Brasil está mais caro, incluindo o aço, o alumínio e o papel, que são praticamente
92% do material utilizado na produção dos fogos nas indústrias. Outro fator é que
as empresas de menor porte tiveram grande dificuldade no abastecimento, já as
maiores não passaram por isso porque haviam comprado durante o ano e estão com
estoque garantido para o fim do ano. Estão preparadas para o movimento normal,
mas, claro que, se a procura aumentar mais, pode faltar”, avisa Rodolpho Aymoré.

luição sonora acima de 85 decibéis.
As infrações cometidas por pessoas
física ou jurídica rendem multas de 20
UFMs e, em caso de reincidência, a multa
será dobrada. Empresas podem perder o
alvará de funcionamento caso reincidam
na infração.
O projeto foi aprovado em primeira
discussão na Câmara de Vereadores em
julho deste ano, mas, no segundo turno,
foi pedido adiamento da votação para
analisar melhor o artigo que fala sobre os
decibéis e não voltou mais para a pauta.

O projeto foi apresentado pelos vereadores Rafael Brugnerotto (PL), Policial
Madril (PSC) e Serginho Ribeiro (PDT).
“Eles queriam colocar no projeto limite de 120 decibéis e insistimos em 85
decibéis pelo menos, e é por isso que vamos lutar. Pretendo colocar em votação
no início da legislatura. Fiz uma solicitação para que as pessoas não soltem fogos no fim de ano e, se forem soltar, que
escolham opções com menos estampido
para evitar o sofrimento de idoso, doentes e animais, além de procurar reduzir o número de acidentes, porque
muitos acabam se machucando quando vão usar o artefato”, disse o vereador Serginho Ribeiro.
Uma das opções são os fogos silenciosos chamados Pet-Eco Fogos, que geram um impacto menor de barulho, mas
a procura por esse tipo de produto ainda
é bem pequena, de acordo com a Associação Industrial e Comercial de Fogos
de Artifício no Paraná. “Em 2019, só 2%
dos consumidores compraram esse tipo
de artefato e, neste ano, por enquanto, a procura não foi muito diferente. A
maioria prefere os fogos tradicionais”,
comenta o presidente da entidade, Rodolpho Aymoré.
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Vendas de fogos de artifício em alta
Mesmo com todas as restrições e os cancelamentos de algumas comemorações por causa da
pandemia, a procura por fogos de
artifícios está em alta.
De acordo com o presidente da
Associação Industrial e Comercial
de Fogos de Artifícios do Paraná, Rodolpho Aymoré Junior, esta
continua sendo a melhor época
do ano para o segmento. “Natal
e Réveillon representam 95% das
vendas do setor ao longo de um
ano inteiro. Futebol, festa junina
ou julina somam, no máximo, 5%
do movimento das lojas de fogos
em qualquer lugar do Paraná.”
Segundo ele, o volume de compra se concentra principalmente nos
dez últimos dias de dezembro e,
neste ano, a procura tem sido maior
no varejo. “Segundo levantamento
dos nossos associados, a venda de
fogos de espetáculos adquiridos por
prefeituras, hotéis e grandes eventos baixou em torno de 98%, mas,
em contrapartida, o movimento de
varejo, por famílias e pessoas físicas, aumentou 86%. Isso não compensa totalmente o impacto no setor, mas, só no Natal, por exemplo,
a venda para o consumidor final foi
60% maior que no ano passado em
todo o Estado”, compara.
A intenção de vendas dos comerciantes para o Natal era duas
vezes maior do que registrado no
mesmo período de 2019 e foi o
que aconteceu. Em uma das lojas
de fogos de artifícios de Cascavel, a gerente Raquel dos Santos
explica que as vendas deste ano
foram bem maiores que as do ano
passado: “As famílias não estão
viajando, estão ficando em casa.
Percebemos uma redução no valor dos produtos, mas um número
bem maior de consumidores”.
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Projeto que proíbe artefatos barulhentos segue na gaveta
Polêmica por todo o País, o barulho
dos fogos também foi tema de debate
no Legislativo municipal. Isso porque os
estampidos incomodam e causam sofrimento em pessoas com espectro autista,
idosos, acamados e doentes em recuperação. Outra frente contrária à barulheira são entidades protetoras de animais.
Em Cascavel, o Projeto de Lei 163, de
2019, proíbe a queima e/ou soltura de fogos de artifícios de altos estampidos, assim
como de quaisquer artefatos pirotécnicos
de efeito sonoro ruidoso que causem po-

Preço nas alturas

Se a procura cresce, o preço acompanha. Por isso, os fogos estão quase 35% mais
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de R$ 90 a R$ 3.900. Muitos artefatos sofreram reajustes, alguns mais, outros
menos. Um foguete simples, que custava R$ 35 ou R$ 40 a unidade ano passado,
hoje está R$ 45, por exemplo”, compara.
Em outra loja da cidade, um rojão simples, que em 2019 era vendido por R$ 10,
hoje custa R$ 15. Já para comprar o famoso kit evolution 145 tubos, o cliente
desembolsa cerca de R$ 2.500, valor que em 2019 não passava de R$ 1.800.
Os motivos, segundo a Associação Industrial e Comercial de Fogos de Artifícios do
Paraná, vão desde a variação do dólar, o período de escassez de produtos, até a
falta dos artefatos. Este último quesito, inclusive, fez com que o segmento tivesse
dificuldade para aquisição de insumos necessários para a produção. “Tudo no
Brasil está mais caro, incluindo o aço, o alumínio e o papel, que são praticamente
92% do material utilizado na produção dos fogos nas indústrias. Outro fator é que
as empresas de menor porte tiveram grande dificuldade no abastecimento, já as
maiores não passaram por isso porque haviam comprado durante o ano e estão com
estoque garantido para o fim do ano. Estão preparadas para o movimento normal,
mas, claro que, se a procura aumentar mais, pode faltar”, avisa Rodolpho Aymoré.

luição sonora acima de 85 decibéis.
As infrações cometidas por pessoas
física ou jurídica rendem multas de 20
UFMs e, em caso de reincidência, a multa
será dobrada. Empresas podem perder o
alvará de funcionamento caso reincidam
na infração.
O projeto foi aprovado em primeira
discussão na Câmara de Vereadores em
julho deste ano, mas, no segundo turno,
foi pedido adiamento da votação para
analisar melhor o artigo que fala sobre os
decibéis e não voltou mais para a pauta.

O projeto foi apresentado pelos vereadores Rafael Brugnerotto (PL), Policial
Madril (PSC) e Serginho Ribeiro (PDT).
“Eles queriam colocar no projeto limite de 120 decibéis e insistimos em 85
decibéis pelo menos, e é por isso que vamos lutar. Pretendo colocar em votação
no início da legislatura. Fiz uma solicitação para que as pessoas não soltem fogos no fim de ano e, se forem soltar, que
escolham opções com menos estampido
para evitar o sofrimento de idoso, doentes e animais, além de procurar reduzir o número de acidentes, porque
muitos acabam se machucando quando vão usar o artefato”, disse o vereador Serginho Ribeiro.
Uma das opções são os fogos silenciosos chamados Pet-Eco Fogos, que geram um impacto menor de barulho, mas
a procura por esse tipo de produto ainda
é bem pequena, de acordo com a Associação Industrial e Comercial de Fogos
de Artifício no Paraná. “Em 2019, só 2%
dos consumidores compraram esse tipo
de artefato e, neste ano, por enquanto, a procura não foi muito diferente. A
maioria prefere os fogos tradicionais”,
comenta o presidente da entidade, Rodolpho Aymoré.
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CÂNCER
O signo do caranguejo poderá ter alguma melhora financeira, ainda que discreta. Mas as finanças irão flutuar durante
o ano. O cotidiano poderá estressar você. Será preciso
uma dose extra de diplomacia. As suas relações estarão mais frias
para o seu gosto. Risco de brigas e ciúmes.
LEÃO
Leão poderá descobrir uma nova paixão ou ideal. A dica é
não repetir erros antigos. E maneirar na vaidade. O dinheiro
pode ficar curto ou será o bastante apenas para pagar as
contas. Cuidado para não se iludir com ganhos fáceis ou propostas
que não irão se concretizar.
VIRGEM
Será um ano que pode revelar alguns conflitos amorosos. Haverá brigas e tentativas de controle da pessoa amada. A dica é
investir na conversa amigável. Quem é comprometido poderá
se ver em uma situação ilusória ou às voltas com relacionamentos extraconjugais. Será um ano de maior reclusão emocional. Virgem precisará
de uns momentos de solidão para recarregar as baterias.
LIBRA
Será um ano bom para contatos e cursos. Mas será preciso evitar erros como a dispersão e a dúvida. A família será
superimportante. E, no amor, impulso para se apaixonar ou
formalizar uniões. A dica é conversar abertamente e evitar mágoas. A autoestima precisará de cuidados. Libra também terá vontade de conhecer
gente nova. Para ganhar dinheiro, a dica é expandir os horizontes.
ESCORPIÃO
Precisará cuidar da saúde evitando situações arriscadas.
Cuidado no trânsito. As finanças poderão melhorar caso
você descubra onde está errando. No amor, há perigo de
situações imprevistas, brigas e discussões. O ano pede uma transformação profunda, a especialidade desse signo. Você precisará usar
seu poder de expressão. Um curso ou aprendizado novo ajudará.
SAGITÁRIO
Precisará fazer um exame de consciência para abandonar
antigos hábitos ruins. É um ano de comprometimento, de
olhar para o outro, de preocupar-se com o bem-estar de
quem vive ao seu lado ou se relaciona com você. O regente do ano,
Vênus, estará na constelação Sagittarius na hora da virada e isso
aumenta a responsabilidade de quem é desse signo. Então, valores
como empatia, parceria, elegância e status estarão favorecidos.
CAPRICÓRNIO
É um ano para se comunicar de forma poderosa, mas não
arrogante. Com a influência de Plutão e Mercúrio, a dica é
começar as mudanças pelo poder da palavra. E isso também traz a responsabilidade: cuidado com aquilo que você pede. No
trabalho, será preciso evitar disputas pelo poder e fofocas. Mas será
um bom ano para desenvolver novas habilidades e mergulhar profundamente em qualquer assunto.
AQUÁRIO
Com a passagem de Júpiter para este signo, teremos um
reforço de sorte para nativos de Aquário. Pelo menos em
tese. O fato é que será preciso mesclar o otimismo jupiteriano com a responsabilidade saturnina. Até porque Saturno é o regente
clássico deste signo. Também é um ano de manter as finanças sob
controle. Não é hora de esbanjar. A conjunção com Lilith reforça o
cuidado contra o excesso de rebeldia.
PEIXES
Júpiter ocupa sua casa das dificuldades, mas é um momento benéfico. A dica é olhar para o passado com o intuito
de aprender e fazer melhores escolhas. Como Netuno, seu
regente moderno, está em domicílio, traz mais sorte e positividade.
Em um ano de Vênus, haverá muita sensibilidade. Utilize-a para se
reinventar na área profissional. Caso seja mal canalizada, essa sensibilidade deverá ser dosada para evitar problemas.
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SAÚDE MENTAL
O brasileiro sentirá mais profundamente as mudanças no cotidiano
e isso afetará a saúde mental de
muitos. Urano em conjunção com
Lilith revela um certo sentimento
de rebeldia e uma vontade grande
de fazer transformações. Mas ficará
só na vontade... Provavelmente, as
pessoas se sentirão presas e aborrecidas durante o ano. Os jovens
vão sentir muita dificuldade em seguir qualquer norma de isolamento
ou proteção contra a covid-19. Esse
movimento que já é notado hoje
será exacerbado até junho de 2021.

Sonho,
em inglês
Museu
carioca

Marta e Maria, para Lázaro (Bíblia)
Esfarra- Partícula
pado subatômica composta por
quark e
antiquark
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SAÚDE
Na área da saúde, o progresso
será lento, já que Mercúrio - regente dos médicos, dos cuidados - está
em Capricórnio formando uma quadratura com Marte. Resultado: muito esforço, processos lentos ou desgastantes. Em relação à pandemia,
2021 não será capaz de erradicá-la.
Provavelmente, ainda levaremos
mais uns dois ou três anos para re-

AMOR
As relações amorosas tendem
a ficar estremecidas, como já foi
constatado em 2020, com o alto
número de separações. Com Vênus
em Sagitário, formando conjunção
ao Nodo Sul Lunar, as pessoas sentirão um impulso maior de liberdade
e será mais difícil manter relacionamentos abalados. A dica é evitar
qualquer comportamento promíscuo. As pessoas terão maior medo
de se comprometer. Os casais poderão passar por crises ou surgimento
de relacionamentos paralelos ou casos extraconjugais.

GÊMEOS
É um ano que favorece quem é de Gêmeos porque será
preciso investir uma certa dose de otimismo e de leveza. É
preciso tratar as pessoas com gentileza e se dispor a ajudar
quem estiver ao seu redor. Você estará mais emocional que de costume.
Suas relações serão muito importantes durante o ano. Ano de transformações profundas. Cuidado com o estresse e o acúmulo de funções.

Banhos
públicos
da Roma
Antiga

M
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POLÍTICA
Na política, teremos um ano
agitado, porque Plutão, que rege a
vontade de ter poder, ainda está em
conjunção com Saturno, o grande
maléfico da Astrologia, e Júpiter, o
grande benéfico. Então, ainda acompanharemos momentos tensos,
principalmente porque Plutão está
em quadratura com Marte, o que
significa briga pelo poder, jogo sujo,
quando oponentes vão até as últimas consequências.

FAMÍLIA
As famílias precisarão se unir e
agir racionalmente porque há a tendência a cometer excessos de todo
tipo. As finanças irão afetar as emoções, que estarão à flor da pele. Por
outro lado, as famílias que se unirem por um ideal terão mais chances de prosperar. Há um sentido de
proteção entre os entes queridos,
mas é preciso ter os pés no chão e
evitar o excesso de otimismo.

TOURO
Touro vai experimentar um ano de mudanças profundas. Estará mais impaciente, mais rebelde e mais teimoso que de costume. Precisará evitar qualquer comportamento compulsivo ou
excessos de todo o tipo. Pode haver oscilação de peso corporal. Saúde
pede cuidados. A família irá mexer com as emoções do nativo de Touro.

© Revistas COQUETEL
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ECONOMIA E FINANÇAS
Será definitivamente um ano
para o brasileiro pensar no próximo, mas isso será um desafio,
porque estaremos muito focados
no restabelecimento da economia.
Será um ano com a perda de muitas vidas. E o brasileiro será convidado a se transformar, a aprender
com as adversidades, principalmente pela quantidade de planetas
que ocupam a Oitava Casa Astrológica do País, que se relaciona com
morte e transformação.

laxar completamente e nos ver totalmente a salvo do risco de contaminação. Embora o segundo semestre
de 2021 prometa ser mais brando
que o primeiro.

Meio de transporte
do monarca asteca
Direito do usuário
de celulares implantado
no Brasil
em 2009
Saque de
soldados
nas terras
conquistadas
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PREVISÕES PARA O BRASIL
A primeira e grande lição de
2021 é assumir responsabilidades.
E esse é um grande desafio, principalmente para os brasileiros. “No
mapa astral do nosso país, temos
o Nodo Sul Lunar, chamado Ketu,
no signo de Sagitário. E isso alerta para a nossa irresponsabilidade.
Precisaremos assumir uma postura
menos egocêntrica. E temos que
medir nossas palavras. Não é um
ano para sair falando verdades sem
medir consequências até porque estaremos regidos por Vênus, planeta

que simboliza elegância, moderação
nas palavras e empatia”.
O profissional defende que é preciso pensar em estratégias locais,
ou seja, tentar mudar as coisas a
par tir da vizinhança, da família. “A
mudança que se quer no mundo
começa em cada um de nós. Não
adianta querer conquistar o planeta Terra, se o seu quintal ainda
está bagunçado”.

www.coquetel.com.br
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A julgar por 2020, há temor do que
nos espera em 2021. O que dizem os
astros a respeito do nosso futuro?
Coincidência ou não, o mundo
acompanhou em dezembro vários
fenômenos astronômicos importantes, como o eclipse solar em
Sagitário e o alinhamento chamado
Estrela de Natal, que não era registrado desde a Idade Média. E isso
seria fator determinante para pautar
nossas condutas rumo ao controle
da doença a partir de agora, afirma
Denny Heide, terapeuta sensitivo e
astrólogo do Portal Meu Astro.
“Nós estamos agindo de maneira errada, relaxando os protocolos.
Mas, se seguirmos à risca o distanciamento social, algum nível de
isolamento, uso de máscara, sabão
ou álcool-gel, temos uma chance de
evitar mortes e aprender por meio
desse processo doloroso”, explica.
Longe de uma abordagem fatalista, Denny defende uma mescla saudável entre o que nos diz a ciência e
a astrologia. “Qualquer previsão ou
recado do Zodíaco precisa estar em
consonância com o que diz o bom
senso, a ciência tradicional, a experiência de quem veio antes de nós.
Então, se o assunto é manter a saúde, precisamos de hábitos concretos, avalizados por órgãos responsáveis, como a Organização Mundial
da Saúde [OMS]”.

ÁRIES
O signo de Áries precisará encarar as próprias limitações.
Haverá um questionamento da sua capacidade e é preciso
evitar o excesso de agressividade. Será um ano em que
o ariano experimentará medo e insegurança. Como Marte está em
domicílio, pode-se esperar força para superar as adversidades. Bom
ano para paixões repentinas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

F
O T
L H A G E
OR
I R
R M
S T A
S
T
V A D
T I
T E
O
O B
R
A U
M
K A

Astrologia prevê ano difícil

Previsões para 2021
de cada signo
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3/die — ink. 4/élan — tori. 5/dream — méson. 6/tattoo. 7/liteira.
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CÂNCER
O signo do caranguejo poderá ter alguma melhora financeira, ainda que discreta. Mas as finanças irão flutuar durante
o ano. O cotidiano poderá estressar você. Será preciso
uma dose extra de diplomacia. As suas relações estarão mais frias
para o seu gosto. Risco de brigas e ciúmes.
LEÃO
Leão poderá descobrir uma nova paixão ou ideal. A dica é
não repetir erros antigos. E maneirar na vaidade. O dinheiro
pode ficar curto ou será o bastante apenas para pagar as
contas. Cuidado para não se iludir com ganhos fáceis ou propostas
que não irão se concretizar.
VIRGEM
Será um ano que pode revelar alguns conflitos amorosos. Haverá brigas e tentativas de controle da pessoa amada. A dica é
investir na conversa amigável. Quem é comprometido poderá
se ver em uma situação ilusória ou às voltas com relacionamentos extraconjugais. Será um ano de maior reclusão emocional. Virgem precisará
de uns momentos de solidão para recarregar as baterias.
LIBRA
Será um ano bom para contatos e cursos. Mas será preciso evitar erros como a dispersão e a dúvida. A família será
superimportante. E, no amor, impulso para se apaixonar ou
formalizar uniões. A dica é conversar abertamente e evitar mágoas. A autoestima precisará de cuidados. Libra também terá vontade de conhecer
gente nova. Para ganhar dinheiro, a dica é expandir os horizontes.
ESCORPIÃO
Precisará cuidar da saúde evitando situações arriscadas.
Cuidado no trânsito. As finanças poderão melhorar caso
você descubra onde está errando. No amor, há perigo de
situações imprevistas, brigas e discussões. O ano pede uma transformação profunda, a especialidade desse signo. Você precisará usar
seu poder de expressão. Um curso ou aprendizado novo ajudará.
SAGITÁRIO
Precisará fazer um exame de consciência para abandonar
antigos hábitos ruins. É um ano de comprometimento, de
olhar para o outro, de preocupar-se com o bem-estar de
quem vive ao seu lado ou se relaciona com você. O regente do ano,
Vênus, estará na constelação Sagittarius na hora da virada e isso
aumenta a responsabilidade de quem é desse signo. Então, valores
como empatia, parceria, elegância e status estarão favorecidos.
CAPRICÓRNIO
É um ano para se comunicar de forma poderosa, mas não
arrogante. Com a influência de Plutão e Mercúrio, a dica é
começar as mudanças pelo poder da palavra. E isso também traz a responsabilidade: cuidado com aquilo que você pede. No
trabalho, será preciso evitar disputas pelo poder e fofocas. Mas será
um bom ano para desenvolver novas habilidades e mergulhar profundamente em qualquer assunto.
AQUÁRIO
Com a passagem de Júpiter para este signo, teremos um
reforço de sorte para nativos de Aquário. Pelo menos em
tese. O fato é que será preciso mesclar o otimismo jupiteriano com a responsabilidade saturnina. Até porque Saturno é o regente
clássico deste signo. Também é um ano de manter as finanças sob
controle. Não é hora de esbanjar. A conjunção com Lilith reforça o
cuidado contra o excesso de rebeldia.
PEIXES
Júpiter ocupa sua casa das dificuldades, mas é um momento benéfico. A dica é olhar para o passado com o intuito
de aprender e fazer melhores escolhas. Como Netuno, seu
regente moderno, está em domicílio, traz mais sorte e positividade.
Em um ano de Vênus, haverá muita sensibilidade. Utilize-a para se
reinventar na área profissional. Caso seja mal canalizada, essa sensibilidade deverá ser dosada para evitar problemas.

2.000, em
romanos
Portal
xintoísta

Farinha de (?): base do pão francês
Situação da pessoa
que vive no ermo
Tatuagem, em
inglês

Tremor;
trepidação
Vontade
(francês)

Capital da
Jordânia
Medida de
radiação
Morrer,
em inglês

Ultrapassado
(o limite
de algo)
Titânio (símbolo)
Antiga arma de
fogo suplantada
pelo mosquete

País de
origem
do cão
setter
Venceu a
Corrida
Espacial
(anos 60)

A propriedade
sujeita
ao IPTR

Névoa
causada
pela
poluição

A voz
do leão
Freira

Formação na
dança
"mosh"

Exigir o
pagamento
da dívida
Academia
militar
fluminense

Piedade;
misericórdia

Alcoólicos
Anônimos
(sigla)
Tinta, em
inglês
Poema de
Kipling

Instrumento de percussão da capoeira
"Federal", na
sigla DF
Escritor
de "Na
Colônia
Penal"

BANCO

Primeiro
item na
série alfabética

A vogal
do pingo
Moradia
(fig.)

O carro
do Mr.
Bean
(TV)
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SAÚDE MENTAL
O brasileiro sentirá mais profundamente as mudanças no cotidiano
e isso afetará a saúde mental de
muitos. Urano em conjunção com
Lilith revela um certo sentimento
de rebeldia e uma vontade grande
de fazer transformações. Mas ficará
só na vontade... Provavelmente, as
pessoas se sentirão presas e aborrecidas durante o ano. Os jovens
vão sentir muita dificuldade em seguir qualquer norma de isolamento
ou proteção contra a covid-19. Esse
movimento que já é notado hoje
será exacerbado até junho de 2021.

Sonho,
em inglês
Museu
carioca

Marta e Maria, para Lázaro (Bíblia)
Esfarra- Partícula
pado subatômica composta por
quark e
antiquark

Prova de
incapacidade laborativa
definida
pelo INSS
Conjunção
aditiva

E

SAÚDE
Na área da saúde, o progresso
será lento, já que Mercúrio - regente dos médicos, dos cuidados - está
em Capricórnio formando uma quadratura com Marte. Resultado: muito esforço, processos lentos ou desgastantes. Em relação à pandemia,
2021 não será capaz de erradicá-la.
Provavelmente, ainda levaremos
mais uns dois ou três anos para re-

AMOR
As relações amorosas tendem
a ficar estremecidas, como já foi
constatado em 2020, com o alto
número de separações. Com Vênus
em Sagitário, formando conjunção
ao Nodo Sul Lunar, as pessoas sentirão um impulso maior de liberdade
e será mais difícil manter relacionamentos abalados. A dica é evitar
qualquer comportamento promíscuo. As pessoas terão maior medo
de se comprometer. Os casais poderão passar por crises ou surgimento
de relacionamentos paralelos ou casos extraconjugais.

GÊMEOS
É um ano que favorece quem é de Gêmeos porque será
preciso investir uma certa dose de otimismo e de leveza. É
preciso tratar as pessoas com gentileza e se dispor a ajudar
quem estiver ao seu redor. Você estará mais emocional que de costume.
Suas relações serão muito importantes durante o ano. Ano de transformações profundas. Cuidado com o estresse e o acúmulo de funções.

Banhos
públicos
da Roma
Antiga

M
A

POLÍTICA
Na política, teremos um ano
agitado, porque Plutão, que rege a
vontade de ter poder, ainda está em
conjunção com Saturno, o grande
maléfico da Astrologia, e Júpiter, o
grande benéfico. Então, ainda acompanharemos momentos tensos,
principalmente porque Plutão está
em quadratura com Marte, o que
significa briga pelo poder, jogo sujo,
quando oponentes vão até as últimas consequências.

FAMÍLIA
As famílias precisarão se unir e
agir racionalmente porque há a tendência a cometer excessos de todo
tipo. As finanças irão afetar as emoções, que estarão à flor da pele. Por
outro lado, as famílias que se unirem por um ideal terão mais chances de prosperar. Há um sentido de
proteção entre os entes queridos,
mas é preciso ter os pés no chão e
evitar o excesso de otimismo.

TOURO
Touro vai experimentar um ano de mudanças profundas. Estará mais impaciente, mais rebelde e mais teimoso que de costume. Precisará evitar qualquer comportamento compulsivo ou
excessos de todo o tipo. Pode haver oscilação de peso corporal. Saúde
pede cuidados. A família irá mexer com as emoções do nativo de Touro.

© Revistas COQUETEL

Porção vegetal de
um ecossistema
Formato do gol,
no jogo de rúgbi

N

ECONOMIA E FINANÇAS
Será definitivamente um ano
para o brasileiro pensar no próximo, mas isso será um desafio,
porque estaremos muito focados
no restabelecimento da economia.
Será um ano com a perda de muitas vidas. E o brasileiro será convidado a se transformar, a aprender
com as adversidades, principalmente pela quantidade de planetas
que ocupam a Oitava Casa Astrológica do País, que se relaciona com
morte e transformação.

laxar completamente e nos ver totalmente a salvo do risco de contaminação. Embora o segundo semestre
de 2021 prometa ser mais brando
que o primeiro.

Meio de transporte
do monarca asteca
Direito do usuário
de celulares implantado
no Brasil
em 2009
Saque de
soldados
nas terras
conquistadas

B

PREVISÕES PARA O BRASIL
A primeira e grande lição de
2021 é assumir responsabilidades.
E esse é um grande desafio, principalmente para os brasileiros. “No
mapa astral do nosso país, temos
o Nodo Sul Lunar, chamado Ketu,
no signo de Sagitário. E isso alerta para a nossa irresponsabilidade.
Precisaremos assumir uma postura
menos egocêntrica. E temos que
medir nossas palavras. Não é um
ano para sair falando verdades sem
medir consequências até porque estaremos regidos por Vênus, planeta

que simboliza elegância, moderação
nas palavras e empatia”.
O profissional defende que é preciso pensar em estratégias locais,
ou seja, tentar mudar as coisas a
par tir da vizinhança, da família. “A
mudança que se quer no mundo
começa em cada um de nós. Não
adianta querer conquistar o planeta Terra, se o seu quintal ainda
está bagunçado”.

www.coquetel.com.br
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A julgar por 2020, há temor do que
nos espera em 2021. O que dizem os
astros a respeito do nosso futuro?
Coincidência ou não, o mundo
acompanhou em dezembro vários
fenômenos astronômicos importantes, como o eclipse solar em
Sagitário e o alinhamento chamado
Estrela de Natal, que não era registrado desde a Idade Média. E isso
seria fator determinante para pautar
nossas condutas rumo ao controle
da doença a partir de agora, afirma
Denny Heide, terapeuta sensitivo e
astrólogo do Portal Meu Astro.
“Nós estamos agindo de maneira errada, relaxando os protocolos.
Mas, se seguirmos à risca o distanciamento social, algum nível de
isolamento, uso de máscara, sabão
ou álcool-gel, temos uma chance de
evitar mortes e aprender por meio
desse processo doloroso”, explica.
Longe de uma abordagem fatalista, Denny defende uma mescla saudável entre o que nos diz a ciência e
a astrologia. “Qualquer previsão ou
recado do Zodíaco precisa estar em
consonância com o que diz o bom
senso, a ciência tradicional, a experiência de quem veio antes de nós.
Então, se o assunto é manter a saúde, precisamos de hábitos concretos, avalizados por órgãos responsáveis, como a Organização Mundial
da Saúde [OMS]”.

ÁRIES
O signo de Áries precisará encarar as próprias limitações.
Haverá um questionamento da sua capacidade e é preciso
evitar o excesso de agressividade. Será um ano em que
o ariano experimentará medo e insegurança. Como Marte está em
domicílio, pode-se esperar força para superar as adversidades. Bom
ano para paixões repentinas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Astrologia prevê ano difícil

Previsões para 2021
de cada signo
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3/die — ink. 4/élan — tori. 5/dream — méson. 6/tattoo. 7/liteira.
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Após três anos de queda,
homicídios voltam a subir

Após três anos seguidos de
queda, o número de mortes violentas voltou a subir em Cascavel. Em
2020 foram registrados 49 homicídios, aumento de 40% em relação a
2019, quando haviam sido registradas 35 mortes violentas. O número
de homicídios de 2020 é igual ao
registrado em 2018.
O assassinato mais recente é
o de um morador de rua, identificado como Celso Leopoldo, de 60
anos. Ele foi morto a pedradas na

madrugada de segunda-feira (28)
na Avenida Brasil, no Centro da
cidade. O suspeito do crime, de 26
anos, foi preso em flagrante pela
Polícia Militar.
Antes de ser detido, o homem
também feriu José Carlos Francisco,
de 55 anos, que foi socorrido pelo
Corpo de Bombeiro e está internado.
O suspeito de ter cometido os
crimes relatou aos policiais que iria
fazer uma “limpa” em Cascavel.
Neste ano, também houve seis

PRF apreende R$ 1 milhão em cigarros ilegais

MAÇOS estavam escondidos sob sacos de serragem
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Cascavel apreendeu ontem
(29) uma carga com cerca de 200
mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai em Céu Azul.
Uma equipe da PRF abordou
um caminhão que transitava na
BR-277. O motorista apresentou
os documentos pessoais, do veículo e de uma carga de farinha de
trigo aos policiais. Após consulta
ao sistema e retornar para verificar a carga, a equipe notou que

PRF

o motorista havia abandonado o
caminhão em funcionamento. Ele
fugiu e não foi encontrado.
Em revista à carga, os policiais
constataram que os sacos não
eram de farinha, mas de serragem. Sob os sacos havia cerca
de 200 mil maços de cigarros
paraguaios. A carga foi avaliada
em R$ 1 milhão.
A ocorrência foi encaminhada
para a delegacia da Receita Federal em Cascavel.

mortes em confronto com a polícia,
cinco feminicídios e um latrocínio.
No ano passado, eram seis feminicídios, dois latrocínios e três mortos em confronto.

FEMINICÍDIOS
Os feminicídios são um termo
de crime de ódio baseado no
gênero, que definem o assassinato
de mulheres em contexto de violência doméstica ou em aversão ao
gênero da vítima.

Irmãos ficam feridos
durante briga com
facão e martelo
Na noite de ontem (29), dois
irmãos ficaram feridos após se
agredirem com facão e mar telo.
O caso aconteceu na Rua Santa
Bárbara, no Bairro Pioneiros Catarinenses, em Cascavel.
Os dois teriam iniciado uma discussão que teve sequência com a
agressão com os objetos.
De acordo com a Polícia Militar,
que atendeu a ocorrência, essa
não é primeira vez que os irmãos
entram em conflito físico.
Duas ambulâncias do Corpo de
Bombeiros prestaram os primeiros
socorros aos rapazes. Um deles
teve um ferimento na cabeça.
Os irmãos, ambos de 37 anos,
foram encaminhados, com ferimentos leves e moderados à UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Tancredo Neves.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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Ginasta e técnica participam de
seletiva da seleção brasileira
Além dos efeitos da pandemia,
com competições canceladas e
recursos reduzidos, integrantes
da comissão técnica, atletas das
equipes de rendimento e alunas
das escolinhas do Centro de Iniciação ao Esporte Alice Martelli, em
Cascavel, ainda tentam superar a
ausência da ex-ginasta e técnica
Ana Paula Scheffer, que morreu em
outubro deste ano.
Segundo a técnica Margarete
Oliveira, a retomada foi gradativa
com o retorno parcial dos treinos
presenciais e disputas de competições on-line. “A mor te da Ana
foi muito triste e impactante para
nós. Foi necessário que, além de
todos os desafios que as meninas
já estão acostumadas, elas conseguissem pisar no tapete novamente com equilíbrio emocional
e superando a saudade que sentem. Combinamos dar um passo
de cada vez”, conta.
No início deste mês, a GR cascavelense teve motivos para sorrir e se orgulhar mais uma vez. A
ginasta Giovana Rafaela Souza,
de 14 anos, e a técnica Margarete
foram convocadas para a segunda
edição do Estágio de Treinamento
de Ginástica Rítmica realizado
pela CBG (Confederação Brasileira de Ginástica), em parceria
com a área de desenvolvimento
do Comitê Olímpico do Brasil, no
Centro Nacional de Treinamento,
em Aracaju, no Sergipe.
Foram chamadas as sete primeiras ginastas nas disputas individuais
das categorias infantil e juvenil e os
conjuntos campeões brasileiros nas
categorias infantil, infanto-juvenil e
juvenil, além de três ginastas dos
conjuntos medalhistas de prata no
infantil e no juvenil.

Para a presidente da Confederação, Luciene Resende, a iniciativa
reforça o compromisso da entidade
com a formação e a valorização das
ginastas. “A CBG vem realizando
diversas ações nesse sentido. Reunimos as atletas juvenis (13 e 14
anos) e treinadores que mais se
destacaram nos Campeonatos Brasileiros no ano passado e, assim,
continuaremos mapeando a base
da ginástica rítmica nacional, capacitando os treinadores participantes”, explica.
O estágio serviu como seletiva
para definir as ginastas que vão
representar a categoria de base
do Brasil nos eventos internacionais previstos para 2021, como
Campeonatos Pan-Americano e
Sul-Americano da categoria juvenil e os recém-criados Jogos Pan-Americanos Júnior, cuja primeira
edição será em setembro de 2021,
em Cali, na Colômbia. “Diferente
do que foi em 2019, quando as
atividades tiveram o objetivo de
aprimorar técnicas e padronizar

os treinadores para a modalidade,
tivemos neste ano uma semana
de treinos bem mais intensivos
e de avaliação. As meninas precisavam apresentar o melhor que
conseguiam nas séries e no trabalho físico visando à seletiva para
representar o Brasil no conjunto e
no individual”, resume Margarete.

n Reportagem: Patrícia Cabral
Foto: Divulgação

Talento

Giovana começou a fazer ginástica com sete anos. Frequentou a escolinha local
e passou a integrar a equipe de rendimento. Já disputou competições de base
como Copa Oeste de GR, campeonatos estaduais e nacionais. “Foi gratificante
estar entre as melhores ginastas do Brasil. Pensei muito nos ensinamentos da
Scheffer e na confiança da Marga. Fiquei nervosa em vários momentos, mas sentia
muita segurança no olhar da minha técnica a cada movimento que eu executava.
Espero ser convocada, mas vou continuar treinando muito para representar Cascavel da melhor maneira possível e conquistar bons resultados”, diz a ginasta.
A avaliação do desempenho de Giovana foi positiva. “A gente espera a posição
oficial da CBG, que sempre foi muito criteriosa na hora de convocar as atletas
para as seleções de todas as categorias, mas o desempenho da Giovana foi
muito bom e a expectativa é muito positiva. Caso ela seja convidada a integrar a
seleção brasileira, vai ter que mudar para Aracaju, cidade que hoje centraliza os
treinamentos das seleções”, explicou Margarete de Oliveira.
Além de Giovana, outras seis ginastas do Paraná participaram do estágio em
Aracaju: Alana da Silva, Fernanda Heinemann, Maria Eduarda Alexandre de
Toledo, Gabryela da Rocha e Isadora de Oliveira, do Clube Agir, de Curitiba, e
Júlia Beatriz Kurunczi, de Londrina.
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Copa do Brasil define finalistas
De um lado, Grêmio x São Paulo.
De outro, América-MG x Palmeiras.
Apenas dois times que se enfrentam
nesta quarta seguirão para a final da
Copa do Brasil, que será disputada
em fevereiro (dias 3 e 10).
Em São Paulo, o tricolor gaúcho chega com a vantagem de um
empate, após vencer o jogo de ida
por 1 a 0. Em Belo Horizonte, a
primeira partida ficou no 1 a 1 e

novo empate leva a decisão para
os pênaltis. Os dois jogos começam às 21h30.
Apenas a presença dos quatro times na decisão já vale R$ 22
milhões. Agora, além do título e do
caneco, quem vencer põe a mão
em uma bolada de R$ 54 milhões,
o maior prêmio do futebol brasileiro.
O Campeonato Brasileiro paga “apenas” R$ 31,7 milhões ao campeão.

Por isso, Grêmio, São Paulo,
América-MG e Palmeiras fazem
questão de ir com a força máxima
para os jogos desta quarta.

COPA DO BRASIL
Grêmio 1x0 São Paulo
Palmeiras 1x1 América-MG
21h30
21h30

São Paulo x Grêmio
América-MG x Palmeiras

Após o hexa, Cascavel divulga elenco para a próxima temporada

QUEM CHEGA E QUEM SAI
A diretoria anunciou seis contratações. O pivô Gessé e o ala Dieguinho que estavam no Atlântico
de Erechim do Rio Grande do Sul;
Batista, que foi vice-campeão paranaense pelo Umuarama em 2020;
o fixo Rafinha, que atuou no Blumenau de Santa Catarina; os goleiros
Schutt, que estava no Corinthians,
em São Paulo, e Douglas, que
atuou que defendeu o Fraiburgo.
Enquanto alguns chegam
outros se despedem. É o caso do

fixo Biel, dos alas Eduardo Jabá
e David e dos goleiros Thiago
Augusto e Damauri.
Com relação à comissão técnica, até agora foi anunciada

a per manência do treinador
Cassiano Klein e do preparador físico Raphael Mar tins. Os
outros integrantes seguem em
processo de negociação.

RENOVADOS
FOTOS: CASCAVEL FUTSAL ELENCO 2021

Ainda embalado pela conquista
do título de campeão da Série Ouro
2020, os jogadores do Cascavel
Futsal foram dispensados para as
comemorações de fim de ano, mas
a diretoria segue trabalhando e já
divulga o elenco que vai vestir a
camisa na próxima temporada.
No total, são 11 renovações.
O pivô Jorginho, que está há mais
tempo no clube, volta para mais
um ano e, pela quar ta vez, vai
defender a Serpente Tricolor.
O fixo Carlão, ar tilheiro do
Estadual, o ala/pivô Roni e o ala
Humber to retornam para o terceiro ano. Os jogadores que chegaram este ano: os alas Mariano,
Alexandre Pintinho, Zequinha,
Gustavinho, Alef, Gabriel Gurgel, o
goleiro André Deko também renovaram para mais uma temporada.

Deko

Roni

Carlão

Gustavinho

Jorginho

Mariano

Zequinha

Alef

Humberto

Gurgel

Pintinho

CONTRATADOS

Gesse

Batista

Dieguinho

Rafinha

Douglas

Schutt
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