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Com aumento da covid-19,
Educação adia volta das aulas
CASCAVEL

SECOM

A Secretaria de Educação adiou o retorno das aulas presenciais da rede municipal em
Cascavel para a próxima quarta-feira, dia 3 de março. A volta das crianças estava programada para hoje, mas foi adiada devido ao aumento de casos de covid-19 no Município.
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Zoo aberto

Depois de quatro meses fechado,
o Zoológico de Cascavel reabriu as
portas ontem. O ambiente receberá
visitantes das 10h às 17h, de terça a
sexta-feira, que deverão seguir um
rigoroso protocolo de segurança.
l Pág. 7
PÁGINA

03

Presidente da Comissão
de Saúde pede lockdown:
“O jeito é parar a cidade”

PÁGINA

11

Polícia prende suspeitos,
que dizem ter matado
comerciante por engano

PÁGINA

14

Brasileirão: última rodada
nesta quinta define título,
Libertadores e rebaixados

CASCA

islâmicos

RADAR

02

Opinião

Retorno às aulas presenciais,
e agora?
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Presidente da Comissão
de Saúde pede lockdown:
“O jeito é parar a cidade”

Na sessão dessa terça-feira (23), o vereador Edson
Souza (MDB), que preside
a Comissão de Saúde da
Câmara de Cascavel, fez
uso do grande expediente
para falar sobre o avanço
da pandemia em Cascavel
e na Macrorregional Oeste.
Com mais um dia marcado por lotação beirando
a capacidade máxima no
sistema de saúde de Cascavel e região, frente ao
avanço de novos casos de
covid-19, Edson destacou
que já está havendo escolha de quem será priorizado
no atendimento, diante do
grande número da procura
às unidades de saúde. “O
jeito de resolver é parar a
cidade. Não dá mais! Precisamos tomar essa definição como agentes políticos,
temos que tomar a decisão
correta, não porque a gente
quer, [mas] porque é preciso, e a decisão correta é
parar”, enfatiza o vereador.
Durante sua fala, ele
destacou que a situação
dos profissionais de saúde
se encontra no limite devido
à carga de trabalho e à pressão sofrida frente ao número
elevado da demanda. “Hoje,
em visita a uma UPA, uma
assistente social quase
desmaiou na minha frente
porque tem feito vários plantões seguidos em função
de sua colega se encontrar
afastada por ter se contaminado com a covid-19. Se
não dermos um freio, teremos mais profissionais se
afastando”, alerta.
Segundo Edson Souza,
ainda que se disponibilize
mais dez ou 15 leitos, em
pouco tempo estarão ocupados, porque, nesse momento,
a tarefa de barrar e segurar

a transmissão do vírus é
de todos. Porém, destaca,
“nota-se que a sociedade
no geral tem agido com descaso e ignorando as consequências, infelizmente, normalizando a perda de tantas
vidas em Cascavel”.
O vereador comentou a
indicação para que a Secretaria de Educação reveja a
decisão de retomar a volta
às aulas presenciais na
rede municipal. “Apesar de
as crianças não estarem no
grupo de risco, haverá aglomeração e os profissionais da
educação e familiares podem
ficar expostos, aumentando
a possibilidade de contaminação. Além disso, estudos
preliminares mostram que a
nova variante tem se mostrado mais transmissível
atingindo grupos mais jovens,
inclusive crianças”.
Edson enfatizou ainda
que há uma desorganização
por parte do governo federal
e do Ministério da Saúde,
situação que fica evidente
com o baixo número de
vacinas aplicadas em todo o
Brasil, cuja campanha parou
por falta de insumo.
Por fim, faz um apelo para
que tanto a Prefeitura de
Cascavel, como o Governo
do Estado do Paraná endureçam as medidas de enfrentamentos a covid-19, para que
se preservem vidas uma vez
que a vacinação ainda é deficitária e a melhor forma de
aliviar o sistema de saúde
nesse momento é forçando
a restrição da circulação
de pessoas na cidade. “É
necessário que a prefeitura,
o governo do Estado e também a Câmara de Vereadores estejam em sintonia e trabalhando junto para enfrentar
esse duro momento”.
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Retomada econômica

Depois de alguns dias sumido na cidade e nas redes
sociais, o prefeito Leonaldo Paranhos abre a primeira
reunião empresarial da Acic de 2021 nesta quinta-feira.
Com o presidente da Fundetec e coordenador da equipe
de retomada econômica, Alcione Gomes, e a nova
secretária de Desenvolvimento Econômico, Hivonete
Piccoli, Paranhos fala justamente sobre as ações de
desenvolvimento e de retomada. Esta será a primeira
reunião em modelo híbrido, presencial e on-line, com
transmissão ao vivo do evento pelo Facebook e YouTube.

Prevenção I

O presidente da Câmara de
Cascavel, Alécio Espínola
(PSC), anunciou ontem que
será colocada em vigor
uma série de medidas para
prevenir o novo coronavírus.

Prevenção II

Por meio do Ato da
Presidência 16/2021, fica
estabelecido, por 15 dias, o
cancelamento de todas as
atividades que envolvam
público interno e externo
e que não sejam essenciais
ao processo legislativo;
a fiscalização do uso de
máscara nos ambientes
comuns; sessões com a
participação on-line dos
vereadores que necessitarem
de maior precaução; liberação
para trabalho remoto dos
assessores de gabinete
conforme o vereador
achar necessário e com
apresentação de relatório,
o mesmo valendo para os
setores administrativos.

Sessões

Por enquanto, as sessões
de segunda e terça-feira
permanecem inalteradas,
porém, só serão autorizados
a entrar no plenário a
imprensa, os servidores
essenciais aos trabalhos
da sessão e um assessor
por gabinete para
prestar assistência aos
parlamentares. Ontem, por
exemplo, três vereadores
participaram da sessão por
acesso remoto.

Ao trabalho

É grande a confusão sobre
o retorno ao trabalho
presencial de servidores
públicos municipais que
estavam afastados por
serem do grupo de risco na
Prefeitura de Cascavel. É que
uma galera da Secretaria
da Saúde não vai voltar, por
terem contato com público,
o que não convenceu
aqueles que terão de
prestar expediente.

Novos leitos

Em entrevista ao EPC, da Catve, ontem à noite, o
secretário de Saúde, Thiago Stefanello, revelou que
Cascavel articula com o governo estadual para ampliar
em seis leitos o Hospital de Retaguarda. Ele disse que já
tem as equipes prontas, mas que depende dos aparelhos
(respiradores e monitores), que devem ser providenciados
pelo Estado. Com UPAs e hospitais lotados, toda ajuda
agora é urgente para garantir atendimento a quem
precisa. Porque, ao que parece, Cascavel não deve adotar
novas medidas restritivas. Tanto Stefanello quanto
Paranhos já se manifestaram contra novos lockdowns e
reforçam que cabe à população ter mais consciência.
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Retorno às aulas é adiado
para o dia 3 de março
O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, solicitou à
Semed (Secretaria Municipal de
Educação) o adiamento por uma
semana do retorno presencial das
aulas, que ocorreria nesta quarta-feira (24). Dia 3 de março é a
nova data prevista para as atividades escolares presenciais.
A decisão tem como foco a garantia da saúde e da segurança sanitária dos quase 5 mil servidores e dos
31 mil alunos que constituem a rede
pública municipal de ensino.
A Semed continuará monitorando a situação e nova avaliação
e encaminhamento ocorrerão na
terça-feira, dia 2, confirmando ou
não o possível retorno no dia 3.
Em coletiva à imprensa no fim
da tarde de ontem, a secretária
Marcia Baldini explicou que um funcionário ficará em cada escola para
orientar os pais que não souberam
da suspensão a tempo.
A secretária disse que outra razão
foi a confirmação de cinco casos de
covid-19 nas escolas e 23 suspeitos, informados no último dia.

CASOS
Na tarde de ontem, uma denúncia informava que a Escola Municipal Professora Maria Fumiko
Tominaga tinha nove ser vidores
infectados, inclusive uma professora em estado gravíssimo.
A Seed confirmou a condição
da docente, que testou positivo
para covid-19 na data de 12 de
fevereiro, agravando seu estado
clínico em 16 de fevereiro. “Até a
presente data encontra-se hospitalizada no Hospital Nossa Senhora

da Salete, aguardando transferência para outro hospital que possua neurologista. Sendo estas
as informações oficiais repassadas pela família da professora
a escola”, repassou, em nota,
acrescentando: “Informamos também que a escola está seguindo
as normas sanitárias da saúde,
zelando pela segurança dos funcionários e de toda a comunidade
escolar, assim que possível informaremos outros detalhes sobre o
estado de saúde da professora”.

Manifesto médico: profissionais pedem reforço das ações
Um grupo de médicos de Cascavel lançou nessa terça-feira (23) um manifesto direcionado ao Ministério Público, ao Conselho de Regional de Medicina e a população da
região oeste. Esse é o terceiro manifesto divulgado pelos profissionais desde o início da
pandemia. Assinado por dezenas de médicos, o documento pede para que o MP possa
garantir que as medidas de distanciamento social sejam imediatamente realizadas, estimuladas e, se necessário, fiscalizadas pelo poder público “para evitarmos cenários catastróficos como o ocorrido em alguns locais pelo mundo que não realizaram tais medidas e
que mortes ocorram sem a possibilidade de atendimento médico digno e de qualidade”.
Os médicos citam o progressivo e exponencial aumento de casos de coronavírus na
macrorregional oeste, especialmente em Cascavel. Citam ainda a falta de leitos de UTI,
inclusive na rede particular, e o esgotamento físico e psicológico dos profissionais de
saúde que atuam no enfrentamento à pandemia.
Na segunda-feira, a macrorregional tinha apenas um leito de UTI disponível, mas uma
fila de 26 pacientes aguardando a vaga. Ontem, esse índice caiu para 92%, com sete
leitos e 31 pacientes na fila de espera para UTI. Dos 12 hospitais que atendem a macro,
nove estavam com 100% de ocupação.

Fundetec tem aval do Estado para a Escola de Inovação Agrícola
A Fundetec (Fundação para o
Desenvolvimento Científico e Tecnológico) obteve aval da Secretaria
de Estado da Educação para levar
adiante um projeto que vem sendo
discutido desde o início do ano passado. A proposta é implantar em
Cascavel um moderno Colégio de Inovação Agrícola, na sede da Agrotec
(Escola Agropecuária Tecnológica).
Nessa terça-feira (23), o secretário de Educação do Paraná, Renato

Feder, deu aval e autorizou a sequência dos trâmites necessários para a
formalização do convênio.
A Agrotec possui área de plantio com 24 hectares, aviário escola,
estufas para produção de flores e
morango e para desenvolver cursos,
treinamentos e demonstrações práticas em novas tecnologias, tratos
culturais e manejo agropecuário,
realiza oficinas de capacitação em
máquinas e implementos agrícola

e unidade de agroindustrializados
para cursos práticos em panificação, derivados cárneos e lácteos.
Está equipada com alojamento,
cozinha industrial, auditório, refeitório, anfiteatro, salas de treinamentos com capacidade para até para
150 pessoas.
No mesmo espaço há o Parque
Ambiental Suely Marcondes Festugatto, com 67 hectares de mata nativa
preservada e grande biodiversidade.

CASCAVEL, 24 DE FEVEREIRO DE 2021
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Máquinas já trabalham na
pavimentação do Lago Azul
O tão sonhado asfalto, reivindicado há anos pela comunidade do
Lago Azul, em Cascavel, começa a
se tornar realidade. As máquinas
começaram pela Rua Lagoa Rodrigo
de Freitas, que será pavimentada
com a Rua Lagoa da Pinguela.
Serão 240 dias de trabalhos para
pavimentar cerca de 18,6 mil metros
quadrados nas duas vias. O investimento é de R$ 4.174.145,64 e a
obra será executada pela empresa
CS Engenharia.
A moradora Cecília Almeida
de Souza afirma que um sonho
começa a se tornar realidade e
valorizará os imóveis. “Vai trazer
qualidade de vida e mais segurança
para os moradores”, diz.
O secretário de Obras Públicas,
Adelino Ribeiro, destaca que a população foi quem escolheu as vias que
receberiam a pavimentação. As duas
ruas ligam a região do Bairro Floresta à BR-369.
A obra de pavimentação é reivindicada há anos, mas só agora foi possível, após o Lago Azul ser inserido
no perímetro urbano de Cascavel.
“Este é o momento e a vez do Lago
Azul”, sintetizou Adelino.
Ele destacou a união dos moradores e a parceria com o Município

FOTOS: SILVIA SOLUSZYNSKI/SECOM

para que a obra saísse do papel: “É
um investimento pesado, vale a pena
a união dos moradores e prefeitura”.
UMA NOVA ERA
Para Roberto Zorzan, presidente
da Associação de Moradores do
bairro, a chegada do asfalto representa “o fim de uma era e o começo
de outra” para os moradores.
“Nosso bairro tem mais de 30 anos.
Por muitos anos pagou o IPTU e não
tinha direito à infraestrutura por não
estar no perímetro urbano. As coisas
foram se ajeitando. O Paranhos nos
colocou dentro do perímetro urbano

e possibilitou que as coisas aconteçam, como está acontecendo agora”,
comemora o líder comunitário.
Segundo ele, já há empresários
dispostos a investir no Lago Azul
com a chegada das obras: “Ninguém
iria investir em um lugar que não tem
infraestrutura”.
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Com protocolos de segurança,
Zoo é reaberto ao público
A reabertura do Zoológico de
Cascavel para o público nessa
terça-feira (23) era bastante esperada. Logo na aber tura dos portões, pela manhã, já tinha gente
querendo matar a saudade.
Para ter acesso ao parque, servidores fazem o controle de temperatura, entregam álcool em gel para os
visitantes e, claro, é obrigatório o uso
de máscaras durante todo o passeio.
Em tempos de pandemia, as
medidas adotadas são necessárias para garantir a segurança dos
moradores, servidores e dos animais. “Solicitamos que as pessoas
não tirem a máscara e fiquem no
máximo 90 minutos dentro do zoológico, que é o tempo necessário
para percorrer as trilhas e observar os animais. E o ideal é evitar a
circulação de crianças menores de
dois anos, por causa das máscaras”, informa o veterinário do zoo,
Rodrigo Neca Ribeiro.
O ambiente está organizado
para receber um limite de visitantes entre as 10h e as 17h, de terça
a sexta-feira.
O estacionamento permanecerá
fechado, mas o playground pode

SILVIA SOLUSZYNSKI/SECOM

ESPAÇO ficará aberto de terça a sexta-feira, das 10h às 17h
ser utilizado. Cabe aos pais e aos
responsáveis adotarem medidas
de proteção dos filhos para evitar
a transmissão do novo coronavírus.
O plano para retomada do Zoológico prevê protocolos e uma avaliação diária do movimento juntamente com os órgãos de Saúde.
São avaliados o compor tamento dos visitantes e os índices
de transmissão da doença. Diante

disso, a direção do zoológico pede
que os moradores tenham consciência. E atenção: não levem alimentos, pois os piqueniques estão
proibidos no zoo.
O zoológico de Cascavel estava
fechado desde outubro de 2020,
quando o Município fez uma primeira tentativa de reaber tura
durante a pandemia após ficar
fechado sete meses.

Saúde reforça orientações sobre cuidados sobre a dengue
A Secretaria Municipal de Saúde
de Cascavel, por meio da Vigilância
em Saúde Ambiental, divulgou na
tarde dessa terça-feira (23) o novo
Informe Epidemiológico de Arbovirose, que apresenta os dados de
dengue, zika e chikungunya.
De acordo com os dados do
atual calendário epidemiológico, que teve início na última
semana de julho do ano passado
e segue até a última semana

de julho deste ano, até agora
Cascavel notificou 1.687 casos
suspeitos de dengue e houve 82
confirmações da doença.
“Considerando que a dengue
tende a aumentar os casos positivos nas primeiras semanas do
ano, devido à sazonalidade propícia para proliferação do vetor,
fazem-se necessárias ações de
controle vetorial e também atenção aos casos suspeitos”, explica

Clair Wagner, gerente da Visam
(Vigilância em Saúde Ambiental).
A Visam notificou, ainda, dez
casos suspeitos de zika e outros
seis de chikungunya.
Os Bairros Neva, Pioneiros
Catarinenses e Jardim Presidente
concentram o maior número de
casos positivos. Ambos registraram seis casos até o momento.
Depois, aparece o Bairro 14 de
Novembro, com cinco casos.
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A cinquentona Praça Wilson Joffre vai ficar mais atraente
A Praça Wilson Joffre Soares
dos Santos foi inaugurada há 53
anos e carrega o nome do primeiro
médico de Cascavel.
Cravada no centro da cidade,
a praça ocupa uma quadra inteira, com 12 mil metros quadrados,
entre as Ruas 7 de Setembro, Rio
Grande do Sul, Castro Alves e São
Paulo. Um local com muitas histórias, boas e ruins.
A praça cinquentona ganhou
uma boa maquiagem há alguns
anos, mas agora vai para a “recauchutagem” total.
A partir de agora, quem passar
pela praça vai perceber operários
que trabalham para isolar o terreno. E a orientação para a população é evitar passar por ali pois ela
ficará fechada. “A praça será toda
cercada com tapumes nos próximos dias e estará isolada durante
as obras”, alerta o secretário de
Obras Públicas, Adelino Ribeiro.
Algumas das suas marcas,
aquelas que ajudaram a formar
tantas histórias, serão mantidas.
O projeto do Município de Cascavel
prevê calçadas com acessibilidade, reforma das quadras esportivas, novos sanitários, pergolados,
deque em madeira, bancos, e um
módulo da Guarda Municipal com
banheiros para servidores que fazem a segurança.
A Wilson Joffre vai ficar mais
moderna, porém será preser vada
a característica de arborização,

FOTOS: SILVIA SOLUSZYNSKI/SECOM

PROJETO visa preservar as principais características da praça cinquentona

Expectativas

OBRAS já começaram e local será cercado

Aposentado, Agenor Goulart gosta
de frequentar a praça quando visita o
Centro de Cascavel e está ansioso pelas novidades: “Eu já vi o projeto e vai
ficar muito bom. Cascavel merece!”
Fátima Conrado leva quase todos os
dias suas crianças para brincarem no
parquinho. Apesar do afastamento
temporário obrigatório, ela aposta:
“Vai ficar linda!” Já a babá Rosicler de
Souza faz planos: “Se vai ficar melhor,
aí a gente vem duas vezes por dia”.

ACESSE
pelo QR
code para
conhecer
mais sobre o
projeto
com investimentos em paisagismo e iluminação.
A construtora responsável pela
obra tem 240 dias a partir de agora para entregar o projeto.

Então, no fim do ano, a nova
Praça Wilson Jof fre estará pronta e será entregue para a população. O investimento é de
R$ 2.093.714,90.

Esportes, cultura e lazer

Para os amantes do esporte, o espaço vai abrigar uma nova área com equipamentos para exercícios ao ar livre, além, é claro, das quadras de vôlei e basquete,
que vão ser revitalizadas. O antigo parquinho, hoje de madeira e com chão de
areia, será substituído por outro, seguindo as regras de segurança e higiene para
as crianças: com grama sintética e novo playground.
Com a obra, a expectativa é pelo retorno da famosa Feirinha do Pequeno Produtor para a Praça Wilson Joffre. “Teremos sanitários exclusivos para os feirantes para limpeza de alimentos, um deque de madeira coberto para a praça de
alimentação e academia da terceira idade”, adianta Tales Riedi, presidente do IPC
(Instituto de Planejamento de Cascavel), que participou da aprovação do projeto.
A fonte de água será preservada, mas vai ganhar cara nova.

08

LOCAL

CASCAVEL, 24 DE FEVEREIRO DE 2021

CASCAVEL, 24 DE FEVEREIRO DE 2021

LOCAL

09

A cinquentona Praça Wilson Joffre vai ficar mais atraente
A Praça Wilson Joffre Soares
dos Santos foi inaugurada há 53
anos e carrega o nome do primeiro
médico de Cascavel.
Cravada no centro da cidade,
a praça ocupa uma quadra inteira, com 12 mil metros quadrados,
entre as Ruas 7 de Setembro, Rio
Grande do Sul, Castro Alves e São
Paulo. Um local com muitas histórias, boas e ruins.
A praça cinquentona ganhou
uma boa maquiagem há alguns
anos, mas agora vai para a “recauchutagem” total.
A partir de agora, quem passar
pela praça vai perceber operários
que trabalham para isolar o terreno. E a orientação para a população é evitar passar por ali pois ela
ficará fechada. “A praça será toda
cercada com tapumes nos próximos dias e estará isolada durante
as obras”, alerta o secretário de
Obras Públicas, Adelino Ribeiro.
Algumas das suas marcas,
aquelas que ajudaram a formar
tantas histórias, serão mantidas.
O projeto do Município de Cascavel
prevê calçadas com acessibilidade, reforma das quadras esportivas, novos sanitários, pergolados,
deque em madeira, bancos, e um
módulo da Guarda Municipal com
banheiros para servidores que fazem a segurança.
A Wilson Joffre vai ficar mais
moderna, porém será preser vada
a característica de arborização,

FOTOS: SILVIA SOLUSZYNSKI/SECOM

PROJETO visa preservar as principais características da praça cinquentona

Expectativas

OBRAS já começaram e local será cercado

Aposentado, Agenor Goulart gosta
de frequentar a praça quando visita o
Centro de Cascavel e está ansioso pelas novidades: “Eu já vi o projeto e vai
ficar muito bom. Cascavel merece!”
Fátima Conrado leva quase todos os
dias suas crianças para brincarem no
parquinho. Apesar do afastamento
temporário obrigatório, ela aposta:
“Vai ficar linda!” Já a babá Rosicler de
Souza faz planos: “Se vai ficar melhor,
aí a gente vem duas vezes por dia”.

ACESSE
pelo QR
code para
conhecer
mais sobre o
projeto
com investimentos em paisagismo e iluminação.
A construtora responsável pela
obra tem 240 dias a partir de agora para entregar o projeto.

Então, no fim do ano, a nova
Praça Wilson Jof fre estará pronta e será entregue para a população. O investimento é de
R$ 2.093.714,90.

Esportes, cultura e lazer

Para os amantes do esporte, o espaço vai abrigar uma nova área com equipamentos para exercícios ao ar livre, além, é claro, das quadras de vôlei e basquete,
que vão ser revitalizadas. O antigo parquinho, hoje de madeira e com chão de
areia, será substituído por outro, seguindo as regras de segurança e higiene para
as crianças: com grama sintética e novo playground.
Com a obra, a expectativa é pelo retorno da famosa Feirinha do Pequeno Produtor para a Praça Wilson Joffre. “Teremos sanitários exclusivos para os feirantes para limpeza de alimentos, um deque de madeira coberto para a praça de
alimentação e academia da terceira idade”, adianta Tales Riedi, presidente do IPC
(Instituto de Planejamento de Cascavel), que participou da aprovação do projeto.
A fonte de água será preservada, mas vai ganhar cara nova.

VARIEDADES

CASCAVEL, 24 DE FEVEREIRO DE 2021

horóscopo

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Áries 21/03 a 20/04

www.coquetel.com.br

Touro 21/04 a 20/05

(?) 2 Duo, processador da Intel
Local de trabalho do
médico-legista
A de trabalho desencadeia
o estresse

Libra 23/09 a 22/10

Siga as suas novas prioridades. Você vai se sentir cansado e precisa de uma mudança para fugir da rotina.
Não faça perguntas demais. Pegue a rota direta para ir
em busca de seus objetivos. Às vezes é inútil analisar.

Escorpião 23/10 a 21/11

Você estará mais à vontade na empresa e é hora de cuidar do seu relacionamento. Você precisa cuidar também
de si mesmo e compensar o período de negligência.
Preste atenção na sua dieta.

Sagitário 22/11 a 22/12

Use sua imaginação e você vai conseguir encontrar
uma maneira de se fazer entender. Você está decidido a se manter em forma e suas energias estão se
equilibrando. Use isso como uma oportunidade para
reavaliar a sua saúde.

Capricórnio 22/12 a 20/01

Pode fazer uma viagem que está adiando há muito tempo
e ela será bem sucedida. Sua tensão está impedindo que
você consiga descansar. Um de seus amigos vai ajudá-lo
a obter uma visão de coisas novas que vão fazer você
feliz.

Aquário 21/01 a 19/02

Vai superar preocupações e evitar obstáculos. Aproveite e
abandone hábitos que se baseiam em falsas premissas.
Existem lacunas óbvias no seu estilo de vida saudável.
Não tenha vergonha de expressar o seu ponto de vista.

Peixes 20/02 a 20/03

O seu radar emocional estará extremamente aguçado e
fará com que você seja seletivo. Não se afaste. Há tantas
coisas acontecendo ao seu redor que você só tem um
desejo: ficar sozinho, o que você realmente vai precisar.

Sul, em
espanhol
Contestar;
discutir

Palavra de
um
dicionário

Local do
culto
maçônico
Carvão,
em inglês
Capitão
(abrev.)

Atividade
proibida
na época
de desova

Prática de
ascetas
hindus
"A (?)
Rebelde",
filme
Tosquia

São apresentadas
no leilão
público

Capaz

O boletim
de rendimento
do aluno

O maior
porto do
Brasil (SP)

Disparo
da arma
de fogo

Fábricas
de tijolos

Curso
d'água
como o
Ipiranga
Pasta fria
usada em
canapés

Idioma
asiático
Vasilha de
aduelas

Joana
d'(?): a
Virgem de
Orléans
Metal
usado
como catalisador

Crustáceo
que vive
enterrado
na areia
Exigência
do
locador

Bairro
nobre de
Brasília

BANCO

Haste;
mastro
Entrada de
templos

Archote
Órgão
eleitoral
(sigla)
Forma
sincopada
de
"senhor"
49

Solução

GA

A sorte estará com você hoje. É hora de considerar um
investimento financeiro e repensar o orçamento. Seus
exageros podem gastar suas reservas de energia. Tente
compensar isso com uma dieta equilibrada.

Time
carioca
"Mr. (?)",
série (TV)

Número de
reinos da
natureza

S

Virgem 23/08 a 22/09

Personagem de
Shakespeare

Gaivota
(bras.
Zool.)

E

Não fique muito impaciente com o tamanho de seus projetos. Planeje a longo prazo sem a influência dos outros. No
amor, preste atenção em quem está ao seu lado.

Que legal!
Última
porção do
intestino
grosso

Negócio
ilícito
(gíria)

R S
O E
N GU
E R
OG A
C N
I ÇA
O

Leão 22/07 a 22/08

Arte, em
latim

R C
I O
A L
A
O R

Câncer 21/06 a 21/07

Você vai fazer contatos interessantes que abrirão portas.
Há previsão de amizades positivas florescentes no futuro.
Em compensação seu cérebro efervescente está exigindo
momentos de relaxamento.

Setor da
Economia Reivindiligado ao cação da
campo população
diante do
aumento
da
violência

CH

Seu amor pela comida está levando a fazer refeições
muito pesadas. Na vida pessoal pode entender as motivações mais profundas do seu parceiro ou, se você for
solteiro, perceber onde as coisas deram errado.

Primeira
demão na Antigo
pintura de altar dos
paredes hebreus

A
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D A
A
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R
B A
E B A T
T E
I
O A L
N O V
TO
J
S T A S
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A
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P O R T
A
T O
U L
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Gêmeos 21/05 a 20/06

Prato
típico da
culinária
alagoana

C
US
O B R
R R U
E A R
S U
T
D
R B E
E
C
S C A
A P
O P O
L
T
A T E
IR I
A N Ç
S A S

Seu entusiasmo será contagioso. Há novos encontros
em um futuro próximo. Sua perspicácia e bom senso lhe
permitirão resolver um grande problema financeiro. Uma
oportunidade de mudança de carreira merecerá atenção.
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Érico (?),
ator do humorístico
"Zorra"

3/ars — sur — tai. 4/coal — core — lear — loja. 6/asa sul. 7/parruda.

Uma melhor qualidade de vida vai motivá-lo (a) a se esforçar hoje. Pegue a rota direta para ir em busca de seus
objetivos e confie em si mesmo. No amor entenda que
as vezes você precisa falar com calma e em privacidade.

S
P A
L
A
D
V E
N
P E
C
P R
O
P
S
F I
A
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Empresário pode ter
sido morto por engano
Policiais da Delegacia de Homicídios de Cascavel prenderam no
início da tarde de ontem dois suspeitos da mor te do comerciante
Gildo Sedor. O crime aconteceu
no dia 31 de dezembro de 2020,
quando a vítima estava em cima do
telhado de uma residência no Conjunto Paulo Godoy trocando uma
antena e foi baleada. Segundo o
delegado Diego Valim, Gildo teria
sido morto por engano.
Um dos motivos do crime seria
uma desavença entre um dos suspeitos do crime e um terceiro que
teria efetuado disparos contra os
dois. Segundo o delegado, um dos
suspeitos contou que acreditava que
Gildo fosse esse sujeito da confusão anterior e que estava alcoolizado
quando teria atirado nele.
Desde a data do crime, os

policiais trabalham no intuito de
identificar os autores, que foram
filmados por uma câmera de segurança fugindo do local.
As equipes policiais estavam
em diligências nas ruas quando
identificaram e prenderam os
dois suspeitos, cujos nomes

não foram divulgados.
Ambos já haviam se apresentado
na delegacia, quando contaram uma
versão que não corroborou com as
investigações da Polícia Civil.
Os dois são velhos conhecidos
do setor policial e ficaram à disposição da Justiça.

Homem pode ter sido morto
e arrastado para córrego

A Delegacia de Homicídios trabalha com a hipótese de que Leonardo Rodrigues da Rocha, de 28 anos, encontrado morto com ferimentos na cabeça, pode
ter sido morto a pauladas ou pedradas e arrastado para o local. O corpo estava
em um córrego na Rua Altemar Dutra, na região do Loteamento Belmonte,
zona norte de Cascavel. Ele foi encontrado na manhã de segunda-feira (22).
O cadáver não apresentava sinais de decomposição, por isso a suspeita é de
que tenha sido morto na noite de domingo.
Leonardo não tinha passagens pelo setor policial e morava em endereço
fixo. A polícia já segue uma linha de investigação e qualquer informação ou
denúncia pode ser repassada pelos telefones (45) 3219-1329 e (45) 999093842, sem a necessidade de se identificar.

Garoto de 16 anos denuncia agressão sexual
A Polícia Militar foi acionada para
atender uma situação de agressão no
Conjunto Paulo Godoy, zona oeste de
Cascavel, na manhã de ontem (23).
Chegando ao local, constatou que se
tratava também de violência sexual,
acionando, assim, o Conselho Tutelar,
já que a vítima tem 16 anos.
O adolescente veio a Cascavel para
realizar um curso, e passou a morar e a
se relacionar com um rapaz de 26 anos.
A briga teria começado quando o adolescente se recusou a dormir na mesma
cama que o acusado.
A ocorrência foi atendida e o jovem

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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foi encaminhado à 15ª SDP (Subdivisão Policial). O Conselho Tutelar
solicitou a presença da família para a
liberação do garoto.
De acordo com o conselheiro tutelar Everaldo Silva, “em virtude de o

adolescente ter vindo de outra cidade,
nos deslocamos até a delegacia para
aguardar a chegada dos pais e encaminhar o jovem até sua cidade de origem
para orientar sobre os cuidados posteriores a isso”.

Menina de 13 anos denuncia estupro

A Polícia Militar de Cascavel atendeu na noite de segunda-feira (22) uma ocorrência de estupro envolvendo uma adolescente de 13 anos.
Segundo informações da PM, a mãe da jovem, que mora no Bairro Santa
Felicidade, deixou-a na casa de uma tia no Jardim Brasília. A vítima foi a um
mercado à tarde, onde encontrou duas amigas e foi com elas até uma praça e lá
conheceram dois homens. Eles levaram as meninas para uma residência no Bairro
Morumbi, onde a menor foi forçada a ter relações sexuais com um deles.
O homem foi identificado e está foragido. Ele tem 24 anos, possui passagens
pela polícia por vários outros crimes e pode responder por estupro de vulnerável,
segundo a PM. A menina relatou o caso para a mãe e foi encaminhada para a
UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo, onde foi atendida e encaminhada para exames no IML (Instituto Médico Legal). Denúncias sobre o suspeito
e o caso devem ser repassadas pelo telefone 190.
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Atividades no CNTA
começam em março

Depois de ser entregue oficial- comentou Marcia.
mente, o CNTA (Centro Nacional de
As crianças serão
Treinamento em Atletismo) está convidadas para intesendo preparado para oferecer as grar as escolinhas,
atividades. A Fmec (Fundação Muni- vão receber uma carcipal de Esportes e Cultura) já defi- teirinha de acesso e
niu o calendário esportivo do local poder continuar o treie as atividades devem começar namento durante as
no mês que vem, quando passa a férias, quando serão
contar com ações conjuntas com a oferecidos acomSecretaria Municipal de Educação, panhamento tático,
integrando o calendário escolar no físico e alimentação
sistema de contraturno.
diariamente.
De acordo com o presidente da
Segundo o chefe do Escritório
Fundação Municipal de Esportes, Regional do Instituto Paranaense
Edson Queiroz, as escolas que de Ciência e Espor te, Jeferson
par ticiparão das atividades da Lázaro, os projetos devem atenmodalidade serão escolhidas pela der também mais de 140 crianSemed (Secretaria Municipal de ças de até 12 anos das escolas
Educação). “Ficou acordado que a estaduais. “Dentro da prática de
Secretaria de Educação vai fazer atletismo vamos ter a iniciação
esse direcionamento das escolas esportiva, o treinamento de estue definir a idade ideal dos alunos dantes para jogos e campeonatos
participantes, que deve ser a par- e os atletas de alto rendimento
tir dos nove anos”,
A princípio, serão que virão do Brasil
explicou Queiroz.
inteiro para treinar
A secretária de atendidos os alunos no CNTA”, explicou
Educação, Marcia das escolas públicas Jeferson.
Baldini, explica que da região oeste de
O espaço que é
a parceria envolve
administrado
pelos
Cascavel
as Secretarias de
governos federal,
Esportes e de Educação e o CNTA. estadual e municipal, e também
“As escolas beneficiadas são as será usado para o desenvolvique pertencem à região oeste da mento de atividades referentes
cidade, mais próximas do centro de a outras modalidades e oferecer
atletismo, e que possuem ginásio atendimentos clínicos a atletas,
de esportes e refeitórios para que ex-atletas por meio de acompapossam dar condições para que nhamento realizado por estua criança seja atendida também dantes dos cursos da área da
no período em que não esteja no saúde do Centro Universitário
Centro de Treinamento. Depende- Univel, que foi selecionado
mos apenas do início das aulas e, por meio de um chamamento
tão logo seja possível, os alunos público realizado pela Superinjá estarão iniciando as atividades”, tendência do Espor te.

DIVULGAÇÃO

Início das atividades

O calendário oficial de atletismo 2021
do CNTA já foi definido. O primeiro
evento programado será de 25 a 27 de
março, no auditório do Centro Nacional
de Treinamento em Atletismo, quando
será realizado um curso direcionado a
árbitros. O valor do investimento é de
R$ 100 e as inscrições podem ser feitas
no site www.atletismofap.org.
A primeira competição no local será o
Torneio Sub 20 e Sub 23, marcado para
o dia 27 do mês que vem.

CONFIRA A AGENDA COMPLETA:
ABRIL
17 e 18 ..... Campeonato Paranaense CAIXA de sub 20
24 e 25 ..... Copa Sul de Atletismo Adulto
MAIO
1º e 2 ........ Copa Sul de Atletismo SUB 20
15 ............. Torneio FAP 3 - Adulto, Sub 23 e Sub 18
JUNHO
26 ............. Torneio FAP 4 - Sub 18
JULHO
Torneio FAP 5 - Sub 18 e Sub 16
AGOSTO
14 e 15 ..... Campeonato Paranaense de Sub 18
28 e 29 ..... Copa Sul de Atletismo Sub 16
SETEMBRO
3 a 5 ......... Campeonato Brasileiro - APRAN
11 e 12 ..... Campeonato Paranaense de Sub 16
OUTUBRO
16 e 17 ..... Campeonato Paranaense de Adultos
NOVEMBRO
13 e 14 ..... Campeonato Paranaense de Sub 14
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Taça, degola, Libertadores
e Sul-Americana: o que está
em jogo na rodada final
vitórias) e Fortaleza (41 pontos e
10 vitórias). Eles enfrentarão Athetico-PR, Santos e Fluminense, e só
o tricolor baiano é mandante.
Na briga contra o rebaixamento,
a disputa é praticamente protocolar.
O Fortaleza, com 41 pontos e saldo
negativo de 8 gols, tenta evitar uma
tragédia e confirmar a queda do
Vasco, que tem 38 e -20 de saldo. O
time carioca terá pela frente o Goiás.
G5?
O Brasileirão distribuirá uma
quinta vaga na fase de grupos da
Libertadores caso o Palmeiras seja
o campeão do mata-mata da Copa
do Brasil. Essa vaga, então, fica com
São Paulo (4º, com 63 pontos), Fluminense (5º, com 61) ou Grêmio (6º,
com 59). Na rodada final, eles vão
encarar Flamengo, Fortaleza e Bragantino, respectivamente.

SUL-AMERICANA

LIBERTADORES

TABELA DO BRASILEIRÃO

REBAIXAMENTO

Após 370 jogos, interrompidos
por uma pandemia, o Campeonato
Brasileiro 2020 chega ao seu ápice
nesta quinta-feira com a disputa da
38ª rodada, a última. Com as dez
partidas às 21h30, a jornada servirá para definir o campeão nacional, coloca em disputa a última
vaga na Copa Sul-Americana,
decide quem vai direto para a fase
de grupos da Libertadores e sacramenta o quarto rebaixado. Ou seja,
uma rodada cheia de decisões.
Uma quinta vaga na fase de grupos
da Libertadores também pode ser encaminhada, mas dependerá do resultado
da decisão da Copa do Brasil.
Das dez partidas, apenas três
terão caráter amistoso: Atlético-MG x Palmeiras, Ceará x Botafogo
e Atlético-GO x Coritiba.
As maiores atenções estarão
concentradas em Flamengo e
Internacional. O time carioca assumiu a liderança do Brasileirão na
última rodada, tem 71 pontos, e
será campeão caso vença o São
Paulo, no Morumbi. Se empatar
ou perder, pode ser ultrapassado
pelo Inter, com 69, que receberá o
Corinthians no Beira-Rio.
O duelo entre Flamengo e São
Paulo também define o último garantido na fase de grupos da Libertadores. Após perder para o Botafogo na
segunda, o time paulista soma 63
pontos, segue em quarto e precisa
da vitória para ficar com a quarta
vaga. Se perder ou empatar, pode
ser superado pelo Fluminense (61),
que receberá o Fortaleza.
Já a sexta vaga na Sul-Americana distribuída pelo Brasileirão
será uma disputa entre clubes do
Nordeste: Sport (42 pontos e 12
vitórias), Bahia (41 pontos e 11

TIME
1º Flamengo
2º Internacional
3º Atlético-MG
4º São Paulo
5º Fluminense
6º Grêmio
7º Palmeiras
8º Santos
9º Athletico-PR
10º Corinthians
11º Bragantino
12º Ceará
13º Atlético-GO
14º Sport
15º Bahia
16º Fortaleza
17º Vasco
18º Goiás
19º Coritiba
20º Botafogo

P
71
69
65
63
61
59
58
54
50
50
50
49
47
42
41
41
38
37
31
27

J
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

V
21
20
19
17
17
14
15
14
14
13
12
13
11
12
11
10
9
9
7
5

E
8
9
8
12
10
17
13
12
8
11
14
10
14
6
8
11
11
10
10
12

D
8
8
10
8
10
6
9
11
15
13
11
14
12
19
18
16
17
18
20
20

GP
67
61
62
57
53
53
51
52
36
45
49
52
37
31
46
34
34
39
30
31

GC
46
35
45
40
42
39
35
49
36
45
40
50
44
48
59
42
54
60
51
60

CONFIRA O QUE ESTÁ EM DISPUTA
EM CADA JOGO DESTA QUINTA:
Fluminense x Fortaleza
Fluminense: Possível vaga na fase de
grupos da Libertadores
Fortaleza: Ficar na Série A e vaga na
Sul-Americana
Vasco x Goiás
Vasco: Ficar na Série A
São Paulo x Flamengo
São Paulo: Possível vaga na fase de grupos
da Libertadores
Flamengo: Luta pelo título
Bragantino x Grêmio
Grêmio: Possível vaga na fase de grupos
da Libertadores
Atlético-MG x Palmeiras

Nada

Internacional x Corinthians
Inter: Luta pelo título
Bahia x Santos
Bahia: Luta por vaga na Sul-Americana
Athletico-PR x Sport
Sport: Luta por vaga na Sul-Americana
Ceará x Botafogo

Nada

Atlético-GO x Coritiba

Nada
SG %
21 64
26 62
17 59
17 57
11 55
14 53
16 52
3 49
0 45
0 45
9 45
2 44
-7 42
-17 38
-13 37
-8 37
-20 34
-21 33
-21 28
-29 24

O QUE JÁ ESTÁ DEFINIDO:
l Vagas na Libertadores: Flamengo, Internacional, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense,
Grêmio, Palmeiras (campeão da Libertadores)
e Santos
l Vagas na fase de grupos da Libertadores:
Flamengo, Internacional, Atlético-MG e Palmeiras (campeão da Libertadores)
l Vaga na fase preliminar da Libertadores:
Santos
l Vagas na Sul-Americana: Athletico-PR,
Corinthians, Bragantino, Ceará e Atlético-GO.
l Rebaixados: Botafogo, Coritiba e Goiás.

RANKING DE GOLS

Flamengo

Internacional

Atlético-MG

São Paulo

Palmeiras

Grêmio

Fluminense
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Palmeiras X Grêmio: quem
leva a Copa do Brasil?

Começa neste domingo a final
finalíssima da Copa do Brasil. O
Grêmio recebe o Palmeiras às 16h
na Arena, em Porto Alegre. O jogo
de volta será no outro domingo, dia
7 de março, às 18h, no Allianz Parque, em São Paulo.
Os duelos serão realizados após
o fim do Campeonato Brasileiro e
já com o calendário da temporada
de 2021 em andamento - os estaduais, por exemplo, já começam
neste fim de semana. Assim, Palmeiras e Grêmio já tiveram seus
jogos adiados pelo Paulistão (contra o São Caetano) e pelo Campeonato Gaúcho (contra o Caxias),
respectivamente.

As datas da decisão da Copa
do Brasil foram confirmadas após
o título da Copa Libertadores conquistado pelo Palmeiras, no fim
de janeiro, com a vitória sobre o
Santos, no Maracanã, no Rio de
Janeiro. Como participaria do Mundial de Clubes da Fifa alguns dias
depois, em fevereiro, no Catar, o
clube paulista teve uma série de
jogos adiados.
O Grêmio garantiu presença na
Libertadores de 2021 com a vitória sobre o Athletico-PR no último
domingo, pelo Brasileirão. Nesta
quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP),
usará uma equipe reser va para

preservar os titulares antes da primeira final contra o Palmeiras.
Caso conquiste a taça, esta
será a quarta vez que o Palmeiras
se consagrará campeão da Copa do
Brasil. Se o Grêmio vencer, igualará
o Cruzeiro como o maior vencedor da
competição, com seis títulos.

Sul-Americana vai distribuir mais de R$ 300 milhões
Athletico-PR, Corinthians, Red
Bull Bragantino, Ceará e Atlético
Goianiense já estão garantidos na
próxima edição da Copa Sul-Americana. Spor t, Bahia e For taleza
lutam pela vaga restante na última
rodada do Brasileiro. A competição
da Conmebol mudou seu formato
para 2021, tendo, a partir desta
temporada, uma fase de grupos e
distribuindo US$ 59 milhões (cerca
de R$ 320 milhões).
As seis equipes brasileiras
estão diretamente classificadas à
fase de grupos, junto a outros seis
clubes argentinos (Newell’s Old
Boys, Talleres, Lanús, Rosario Central, Arsenal de Sarandí e Independiente). Os demais países filiados à
Conmebol têm quatro clubes classificados cada, porém essas equipes
jogarão entre si uma fase mata-mata
prévia, restando apenas dois times
de cada país na fase de grupos.
Além disso, os quatro clubes eliminados na terceira fase da Pré-Libertadores também seguirão para
a fase de grupos da Copa Sul-Americana, totalizando 32 equipes

divididos em oito grupos. Nessas
circunstâncias, até oito brasileiros
podem disputar a fase de grupos,
caso Santos e Grêmio ou Fluminense
sejam eliminados precocemente da
principal competição do continente.
A Sul-Americana reserva para esta
temporada uma boa premiação aos
participantes. Caso seja campeã do
torneio, uma equipe brasileira pode
levar até US$ 6,8 milhões (aproximadamente R$ 37 milhões). A eliminação na fase de grupos renderá pouco
mais de US$ 1,020 milhão (cerca de
R$ 5,6 milhões). A equipe que chegar
às oitavas somará US$ 1,4 milhão
(R$ 7,6 milhões), às quartas de final,
US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões) e às
semifinais, US$ 2,8 milhões (R$ 15,2
milhões, na cotação atual). O título de
vice-campeão pode render US$ 4,8
milhões (R$ 26 milhões).
CALENDÁRIO
A primeira fase começa de 16 a 18
de março, com os confrontos mata-mata de equipes do mesmo país.
A Conmebol aguarda apenas a definição do último indicado do Brasil e

das quatro equipes uruguaias para
consolidar os clubes classificados.
Na fase de grupos da Sul-Americana,
serão realizados jogos de ida e volta.
Apenas o líder de cada grupo avança
para as oitavas de final, unindo-se
aos oito terceiros colocados da fase
de grupos da Libertadores. Depois,
segue com quartas de final e semifinal em partidas de ida e volta, e a
decisão, em jogo único.
As equipes brasileiras devem
estrear de 20 a 22 de abril. As seis
primeiras partidas serão disputadas até 27 de maio.

CONFIRA AS DATAS:
FASE DE GRUPOS
Rodada 1 - 20 a 22 de abril
Rodada 2 - 27 a 29 de abril
Rodada 3 - 4 a 6 de maio
Rodada 4 - 11 a 13 de maio
Rodada 5 - 18 a 20 de maio
Rodada 6 - 25 a 27 de maio
Oitavas de final - julho/agosto
Quartas - agosto
Semifinais - setembro
Decisão - novembro
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Times do oeste estão prontos para
estrear no Campeonato Paranaense
O Campeonato Paranaense de
Futebol, que começaria domingo
(28), teve o início antecipado para
o sábado (27). As mudanças ocorrem após a venda dos direitos de
transmissão do Estadual e, com
isso, três jogos abrem a disputa.
O Cianorte encara o Athletico às
17h15, no estádio Albino Turbay,
e o Futebol Clube Cascavel recebe
o Paraná Clube às 19h30, no Estádio Olímpico Regional. E o Londrina
recebe o Maringá às 19h15, no
Estádio do Café.
Depois de mais de 40 dias de pré-temporada, a contagem regressiva
dos atletas e a da comissão técnica
para a disputa já começou. “Tivemos
que fazer ajustes na nossa programação semanal, mas nada que
traga problemas devido ao tempo
de trabalho já realizado. Vamos

ASSESSORIA

FCC ANTECIPA estreia para este sábado
enfrentar uma equipe de camisa de
peso no Estado e, por mais que o
adversário esteja passando por uma
reestruturação, é sempre uma força
que temos que ter respeito. Estou

Compromissos do Cascavel CR
e do Toledo são no domingo

Já no domingo (28), os jogos estão marcados para as 16h. O primeiro desafio
do Cascavel Clube Recreativo será contra o Coritiba, no Couto Pereira. O time
comandado por Alex Alves realizou toda a pré-temporada em Santa Tereza do
Oeste e o tempo de preparação foi avaliado positivamente pelo técnico Alex
Alves. “Tivemos 35 dias de preparação, implantamos desde o primeiro dia os
treinos físicos e táticos, fizemos jogos treinos que comprovaram o trabalho
bem feito do Diego e do Márcio Leite na preparação física. Nesta semana
vamos analisar um pouco mais o Coritiba. Já sabemos que não virá com equipe
totalmente titular, muitos jogadores estão de férias, mesmo assim, é sempre
um time muito perigoso. Vamos respeitar, mas tentar impor nosso ritmo e tentar fazer um grande resultado na capital”, revela o técnico da Serpente Tricolor.
Completando a rodada, o Toledo recebe o Rio Branco de Paranaguá no
Estádio 14 de Dezembro e, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, o
Operário joga contra o Azuriz.

Segunda rodada

A segunda rodada, que estava marcada para os dias 6 e 7 de março,
foi antecipada para os dias 2 e 3.
Na quarta-feira (3), às 16h, o FC
Cascavel enfrenta o Azuriz em Pato
Branco. A partir das 19h15, o Cascavel Clube Recreativo recebe o Toledo
no Estádio Olímpico Regional.

Televisão

Os clubes e a Federação Paranaense de
Futebol fecharam contrato com a Rede
Massa para transmissão da competição em TV aberta. O valor será de R$ 5
milhões - cerca de R$ 400 mil por clube.
Os primeiros jogos transmitidos pela
Rede Massa/SBT serão Cianorte x Athletico, neste sábado, às 17h15, e Paraná
Clube x Londrina, terça-feira, às 21h30.

muito satisfeito com o que os
nossos atletas estão rendendo até
o momento, mas precisamos confirmar isso dentro de campo”, projeta
o técnico do time, Tcheco.

12 times em
busca do título

O Paranaense deste ano terá
a par ticipação de 12 equipes:
Athletico, Coritiba, Paraná,
Operário, Londrina, Futebol
Clube Cascavel, Rio Branco,
Cianor te, Toledo, Cascavel
Clube Recreativo, Maringá e
Azuriz. Os times jogam em
turno único e os oito melhores
avançam para o mata-mata.
Os confrontos das quar tas de
final, das semifinais e da final
serão disputados em jogos
de ida e volta. Os dois piores
colocados são rebaixados para
a segunda divisão.
17h15
19h15
19h30
16h
16h
16h

1ª RODADA - SÁBADO (27)
Cianorte x Athletico (TV)
Londrina x Maringá
FC Cascavel x Paraná
DOMINGO (28)
Operário x Azuriz
Toledo x Rio Branco
Coritiba x Cascavel CR

