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 A Secretaria de Saúde de Cascavel estuda transformar os 28 leitos de enfermaria do 
Hospital de Retaguarda em UTIs. Com isso, o hospital passaria a contar apenas com 
pacientes de terapia intensiva, totalizando 58 leitos. A medida desafogaria as UPAs, 

onde há dezenas de pacientes intubados. l Pág. 2

Saúde estuda transformar todo
o Retaguarda em leitos de UTI

AULAS ON-LINE
Após um ano fora das escolas e longe de colegas e 

professores, estudantes da rede municipal de Cascavel 
comemoraram o início das aulas on-line. Embora ainda 

distantes, o sistema permite interação e deu novo ânimo 
para a criançada. l Págs. 8e9
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Cuidar da água
O Dia da Água, em 22 de março, é uma data especial para refletirmos sobre 

o futuro e a importância dessa substância vital, indispensável para que possamos 
continuar existindo, embora devamos fazer isso todos os dias.

E é urgente que pensemos sobre o assunto. É preciso agir no sentido de 
preservar esse tesouro inestimável que está se esvaindo, porque não cuidamos 
de nossos rios, de nossos mananciais de água doce. 

O ser humano polui cada vez mais o meio ambiente, envenena seus rios, 
seca seus mananciais por não tratar convenientemente as matas à beira dos 
cursos d’água, por não praticar a agricultura racionalmente, usando agrotóxicos 
demais e provocando o assoreamento da terra, por não proteger as nascentes.

Então, o Dia da Água serve para chamar a nossa atenção sobre esse 
grande problema que precisa ser pensado agora, imediatamente, pois já há 
previsões de que em poucos anos algumas de nossas cidades não terão mais 
água doce suficiente para distribuição à população. 

Não podemos discutir esse assunto só no Dia da Água. Há que reflitamos 
sobre ele todos os dias para encontrar soluções e prevenir um futuro que 
pode ser terrível se não tomarmos providências. Há necessidade premente 
de mais investimentos na captação, no tratamento e na distribuição de água 
em quase todas as cidades, sob pena de termos colapso no fornecimento em 
poucos anos.

Precisamos ter muito mais cuidado com nossos rios, começando por uma 
coisa bem simples, que é não jogar lixo de qualquer espécie neles nem em qualquer 
outro lugar que não seja destinado especificamente ao lixo. Tudo o que jogamos 
em local não apropriado acaba indo parar nos rios.

De maneira que depende de todos nós que a água potável, condição 
sine qua non para que o ser humano continue habitando esse planeta e não 
desapareça da face da Terra. Nós, humanos, temos que trabalhar para que 
esse líquido precioso não acabe, acabando também com a nossa espécie.

Há que não lembremos de tudo isso apenas no Dia da Água. Temos que 
pensar nisso todos os dias. A água é a nossa condição maior de sobrevivência, 
condição única de existência para nossos filhos e netos, num futuro próximo. A 
natureza já se volta, indignada, contra o descaso do ser humano com relação 
a ela, com a falta de cuidado com o lugar onde ele vive. As grandes tempesta-
des, grandes enchentes que estão de novo abalando nosso país configuram 
uma amostra.  

Há poucos anos a chuva em excesso vinha em janeiro, mas está vindo 
cada vez mais tarde. Está ficando muito tarde, precisamos tomar atitudes em 
favor da água, em favor da vida. Haverá tempo? Mesmo com a pandemia, 
precisamos de água.

Luiz Carlos Amorim - escritor, editor e revisor, Cadeira 19 da Academia 
Sulbrasileira de Letras - Http://luizcarlosamorim.blogspot.com.br

“Presto a minha 
solidariedade a 

todas as famílias que 
perderam entes e 

amigos queridos em 
consequência do coro-
navírus. Meus senti-

mentos a cada pessoa 
vítima desta tragédia 

pela qual estamos 
passando”

Governador Ratinho Junior, 
que decretou luto de três dias 
pelas mais de 15 mil mortes 

por covid-19 no Paraná. 
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Palavras cruzadas

Fofoca, revelação de um segredo ou gente 
intrometida não estão descartados e podem 
azedar seu humor hoje. No amor tenha cui-
dado com rival que pode tentar queimar sua 
imagem e falar mal de você.

Será preciso ceder se quiser trabalhar em 
equipe. Também será difícil lidar com 
alguém mais velho, conservador ou que tem 
um cargo mais alto que o seu. Quem já tem 
par reveja algumas opiniões para ter paz.

Olhe mais ao redor e poderá descobrir algo 
que não esperava. Assuntos místicos podem 
atrair sua atenção hoje. No romance pode se 
encantar com alguém e descobrir mais tarde 
que a pessoa era comprometida.

Energias favoráveis para crescer na carreira 
ou tentar um novo emprego. Atenção redo-
brada: há risco de se precipitar e falar o que 
não deve. No amor sinal de felicidade mas 
deve evitar uma briga.

Parcerias e sociedades vão deslanchar. A 
relação com a família fica mais tensa: tente 
ceder. Aproveite para movimentar os conta-
tinhos e não esconda que quer um relacio-
namento sério.

Será mais fácil conseguir um dinheiro 
extra. Vai mergulhar no que precisa fazer 
e com isso conquistar o reconhecimento 
que merece , por causa disso, os assuntos 
amorosos podem ficar em segundo plano. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Pessoas nascidas hoje são espontâneas, diretas e preferem levar a vida da forma 
mais simples possível. Quando confrontadas com problemas, seja no trabalho ou 
na vida pessoal, fazem escolhas amplas, evitando confusão se possível. Raramente 
falam por falar e apreciam a tranquilidade.

Horóscopo nascido em 24 de março

Pode conseguir o reconhecimento que 
merece no trabalho, ainda mais se souber 
como explorar os seus pontos fortes. Cuide 
das coisas de maneira discreta. Não exagere 
nas críticas nem alimente expectativas.

Pode rolar uma premiação no trabalho espe-
cialmente se você mostrar que dá conta das 
responsabilidades. Atenção com perda ou 
prejuízo envolvendo dinheiro.  Controle o 
ciúme e a possessividade.

Bom momento para resolver assuntos 
familiares. Bater o pé pra que tudo seja 
do seu jeito não vai levar a nada. No amor, 
se ainda não esqueceu um ex, há chance 
de reatar agora.

Você começa o dia esbanjando simpa-
tia e carisma! Vai arrasar a concorrência 
se atua em trabalhos que exigem cria-
tividade. No amor, vai conquistar novos 
contatinhos. 

Pode se desentender com um amigo. A 
saúde precisa de mais atenção, especial-
mente se exagerar na alimentação. A paquera 
anda animada, embora possa ter alguns pro-
blemas pelo caminho, abra o olho.

Bom dia para fazer planos mais ambicio-
sos, pensar a longo prazo e convencer outras 
pessoas a se juntarem a você. No romance 
uma briga com o par não está descartada. 
Na paquera, aposte no bom humor.
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com pancadas de chuva
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de liqui-

dações no
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2/in. 3/kit. 5/apart. 6/aimoré. 9/ratificar. 10/forasteiro.
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Ricardo
Linhares,
autor de
novelas

3/ale — sea. 4/meca. 6/trinco. 7/mundana — nevasca.
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Foi aprovada na tarde 
de ontem (23) o Projeto de 
Lei 15, que autoriza a cele-
bração da parceria entre o 
Poder Público e a iniciativa 
privada para a aquisição de 
vacinas contra a covid-19 
para a imunização da classe 
trabalhadora de Cascavel, 
em uma espécie de plano 
paralelo ao nacional.

O objetivo da parceria é 
adquirir ao menos 100 mil 
doses de vacinas para o 
combate à covid-19, a fim 
de imunizar pessoas acima 
de 20 anos com empregos 
formais e professores das 
redes pública e privada.

Com a legislação apro-
vada, agora restam outros 
desembaraços para que 
a compra e distribuição 
sejam realizadas.

De acordo com Alci 
Rotta Junior, presidente 
do Codesc (Conselho de 
Desenvolvimento Econômico 
Sustentável de Cascavel), o 
próximo passo é aguardar o 
parecer favorável da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária), autorizando 
o protocolo de vacinação 
solicitado pelo Município de 
Cascavel, que detalha como 
deverão ser aplicadas as 
doses. O prefeito Leonaldo 
Paranhos está em Brasí-
lia e deverá se reunir com 
membros da Agência para 
discutir o assunto e tentar 
acelerar o trâmite.

Segundo Rotta, já foi 
aberta a conta para a cap-
tação dos valores doados 
pela iniciativa privada. A 
meta é que sejam arreca-
dados R$ 9 milhões por 
parte da iniciativa privada, 
enquanto os outros R$ 9 
milhões serão de contra-
partida do Município. Pela 
proposta apresentada por 

Paranhos às entidades, a 
cada 10 mil doses compra-
das, o Município comprará 
outras 10 mil.

Ainda de acordo com 
Rotta, a parte jurídica ficou 
a cargo do Município. O 
procurador jurídico de Cas-
cavel, Luciano Braga Côr-
tes, deverá protocolar ação 
judicial que busca garantir 
que as vacinas adquiridas 
por meio dessa parceria 
venham a Cascavel e não 
sejam requisitadas pela 
União nem redistribuídas 
pelo PNI (Plano de Imuni-
zação Nacional).

De acordo com Braga 
Côrtes, a demanda será 
protoco lada na Jus -
tiça Federal na próxima 
semana. “A ação será 
para prevenir a provável 
requisição das vacinas por 
parte da União, conforme 
ameaça feita pelo então 
ministro da Saúde logo 
após o anúncio da lei que 
autoriza a compra pelos 
estados e municípios”, 
disse, referindo-se a decla-
ração de Eduardo Pazuello 
de que toda compra teria 
que ser doada ao SUS.

Quanto à questão do 
desembaraço alfandegá-
rio, duas opções já foram 
indicadas: a Coopavel e a 
Cotriguaçu, pois “são duas 
empresas que possuem 
planejamento e experiência 
com desembaraço alfan-
degário, desde o início da 
compra, a rota comercial 
e a chegada das doses”, 
explica Rotta.

Alci ressalta que a acei-
tação da parceria é grande 
por par te das entidades 
privadas e que várias 
empresas já sinalizaram 
que irão participar da cap-
tação de recursos. 

Brasília II
Paranhos deve cumprir 
nesta quarta agenda com 
o novo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga. Ele quer a 
liberação para usar as vacinas 
que estão guardadas e que 
seriam para aplicação da 
segunda dose. A intenção de 
Paranhos é usá-las já como 
primeira dose e acelerar 
a vacinação. Mas isso só 
vai acontecer se conseguir 
assegurar outra remessa para 
a segunda dose. Segundo 
o prefeito, em Cascavel 
são cerca de 19 mil doses 
guardadas que poderiam ser 
utilizadas para aplicação da 
primeira dose. 

Candidaturas 
laranjas
Terão início nos próximos 
dias as audiências dos 
processos de denúncias 
de supostas candidaturas 
laranjas nas eleições de 
2020 em Cascavel. Dos 23 
partidos que disputaram 
vagas da Câmara, pelo menos 
seis possuem denúncias de 
irregularidades: PL, 
PSC, DEM, Republicanos, 
PSB e PTB.

Paranhos em Brasília
Em Brasília desde o início da semana, o prefeito de Cascavel, 

Leonaldo Paranhos, participou da criação do Conectar 
(Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras), na 

segunda. Ele conta que está muito otimista com a criação do 
consórcio, organizado pela FNP (Frente Nacional de Prefeitos). 

“Estamos otimistas com a criação do Conectar, pois é uma 
ferramenta extra para a aquisição de vacinas e imunização 

dos cascavelenses” contra a covid-19. Aproveitando a deixa, 
Paranhos manifestou interesse em compor a diretoria do 

consórcio nacional.

Moção
O vereador Policial Madril (PSC) 
apresentou, durante a sessão de 
ontem (23), moção de aplausos 
aos policiais militares Renata 
Soares dos Santos e Anderson 
da Costa Ferreira, da UPS Setor 
Sul, que salvaram uma mulher 
de um incêndio em casa no 
Bairro XIV de Novembro.

De volta à Câmara
O advogado Rafael Brugnerotto 
volta à Câmara de Cascavel, 
mas não como vereador, e 
sim como assessor jurídico e 
legislativo. O ex-parlamentar 
vai integrar a Comissão de 
Justiça e Redação da casa.

Moradores de Rua
Os vereadores de Cascavel 
discutiram com o secretário 
de Assistência Social, Hudson 
Moreschi, e a diretora Rose 
Vascelai providências para conter 
o aumento da população de 
rua de Cascavel. De acordo com 
o vereador Valdecir Alcântara 
(Patriota), será estudada a 
possibilidade de apresentação 
de um projeto de lei nessa área. 
Hoje, ao menos 300 pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
circulam em Cascavel. 

Tração animal
Os vereadores de Cascavel aprovaram projeto de lei que 
proíbe transportes movidos por tração animal na área 
urbana do Município. Já na zona rural e nos distritos, o 
projeto estabelece que o animal não poderá carregar 

duas vezes o seu peso, somando a carroça e o condutor, e 
precisará de autorização para esse tipo de atividade. Falta 

apenas a sanção da lei.

Com aval da Câmara,
Paranhos tenta acelerar

trâmite com a Anvisa
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O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior decretou nessa 
terça-feira (23) luto oficial de 
três dias em todo o território 
estadual em respeito aos 15 
mil paranaenses mortos pela 
covid-19. O novo boletim da 
Secretaria da Saúde apontou 

um total de 15.166 mortes em 
decorrência da doença desde o 
início da pandemia, em março 

de 2020. Ontem, o Estado 
bateu recorde, com 311 óbitos 

confirmados em 24 horas.
“Presto a minha solidariedade a 
todas as famílias que perderam 
entes e amigos queridos em con-
sequência do coronavírus. Meus 

sentimentos a cada pessoa vítima 
desta tragédia pela qual estamos 

passando”, afirmou Ratinho Junior.
O Brasil também quebrou o pró-
prio recorde, com 3.251 mortes 
por covid-19 confirmadas em 24 
horas, primeira vez que rompe a 
marca de 3 mil mortes diárias, 
totalizando 298.676 óbitos em 
decorrência do novo coronavírus 

desde o início da pandemia.
Cascavel chegou nessa terça a 
517 mortes em decorrência da 
covid-19, e 28.406 infectados 

pelo novo coronavírus. 

 A Secretaria Municipal de 
Saúde de Cascavel estuda a pos-
sibilidade de transformar os 28 lei-
tos de enfermaria do Hospital de 
Retaguarda em UTIs (Unidade de 
Tratamento Intensivo). Com isso, 
o hospital passaria a contar com 
leitos exclusivos de UTI. Hoje, a uni-
dade já dispõe de 30 leitos de UTI.

De acordo com o secretário de 
Saúde, Miroslau Bailak, o estudo 
se deve à alta demanda e à grande 
quantidade de pacientes intubados 

nas UPAs (Unidades de Pronto-Atendi-
mento) e que aguardam por um leito 
de UTI. As UPAs não são locais ade-
quados para manter pacientes em 
ventilação mecânica ou intubados.

“Objetivamos com essa pro-
posta oferecer mais leitos qualifi-
cados para os nossos pacientes, 
além de otimizar o uso de insumos 
e medicamentos que no momento 
estão em falta. Também os recur-
sos humanos seriam otimizados”, 
explica o secretário.

O mapa de ocupação de leitos 
divulgados diariamente pelo Con-
samu apontava na manhã dessa ter-
ça-feira (23), somente nos 25 municí-
pios da 10ª Regional de Saúde, que 
45 pacientes aguardavam por um 
leito de UTI. Das 101 UTIs nessa 
região, havia seis “livres”. 

Saúde estuda transformar 
enfermarias em leitos de UTI

Governador decreta 
luto em respeito 

aos 15 mil mortos

Com a orientação do Estado de acele-
rar a vacinação contra a covid-19, Cascavel 
começa nesta semana a imunizar idosos de 
70 anos. O cronograma prevê nesta quarta 
quem tem 72 anos ou mais, quinta e sexta 
quem já completou 71 anos e, sábado e 
segunda-feira, quem já fez 70 anos.

A partir desta semana, o Ministério 
da Saúde mudou a recomendação e não 
é preciso mais guardar a segunda dose da 
vacina Coronavac, como vinha sendo feito. 
Com o aumento da produção nacional pelo 
Butatan e pela Fiocruz, o fornecimento de 
vacinas deve se acelerar e todas as doses já 
distribuídas podem ser aplicadas.

Até ontem à noite, Cascavel já tinha 
vacinado quase 28 mil pessoas, das quais 
7.891 já receberam a segunda dose.

Em Cascavel, por enquanto, não 

 Cascavel vai vacinar idosos de 70 anos
devem ser abertos novos pontos de vaci-
nação. Quem toma a primeira dose, deve 
ir até o Centro de Eventos. Na Unioeste, 
foi armado outro espaço exclusivo para a 
aplicação da segunda dose. 
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Travessia no Trevo Carelli será fechada 

 Pelo segundo ano consecutivo, 
o Seminário São José, em Cas-
cavel, decidiu pelo adiamento da 
Festa do Costelão, tradicional-
mente realizada no 1º de maio, 
Dia do Trabalhador.

Em comunicado assinado 
pelos padres Jorge Ricardo Lind-
ner e Lucas Marobin, o Seminário 
informa que a situação delicada da 
pandemia do novo coronavírus e o 
consequente colapso do sistema 
de saúde, aliado ao lento processo 
de vacinação, impedem a realiza-
ção da festividade.

O Seminário também descarta 
a possibilidade de realização do 
evento pelo sistema de drive-thru, 
“pois a responsabilidade e o zelo 
pela saúde dos nossos colabo-
radores deve ser nossa principal 

Adiada Festa do Costelão
prioridade”, diz, em comunicado.

Por outro lado, o Seminário 
decidiu que fará a bênção de 
carros e trabalhadores em estilo 

drive-thru no dia 1º de maio, a 
exemplo do que aconteceu no ano 
passado, entre as 9h e as 13h, 
no Seminário São José.
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Após análise e planejamento com foco 
na segurança viária, os integrantes do 
PRA (Programa de Redução de Aciden-
tes), com a participação da Prefeitura 
de Cascavel, por meio da Transitar 
e demais autoridades, foi decidido 
que a travessia de veículos no Trevo 
Carelli, localizado na altura do KM 590 
da BR-277, zona leste de Cascavel, 
não será mais permitida a partir desta 
quinta-feira, de 25 de março.
O acesso às marginais continua per-
mitido, apenas o uso para atravessar 
a rodovia é que fica impedido. Nesse 
caso, a orientação é usar o trevo.

AS ALÇAS não serão fechadas, apenas o 
cruzamento da rodovia fica proibido
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A despedida 
Apesar de levar sempre 

uma rotina ativa, João Maria de 
Souza teve sua vida abreviada 
por problemas de saúde. Ele 
passou 11 dias internado na UPA 
(Unidade de Pronto-Atendimento) 
Veneza, de onde foi transferido 
para o Hospital e Maternidade 
Nossa Senhora da Luz, em 
Medianeira. Segundo familiares, 
João teve três AVCs (Acidente 
Vascular Cerebral) e pneumonia 
aspirativa. Ele faleceu na noite 
de segunda-feira (22).

Aos 73 anos, João Maria de 
Souza esbanjava animação por 
onde passava. Adorava fazer 
churrasco e ver a família reunida 
aos domingos. Gostava muito 
de dançar. Para ele, não havia 
tempo ruim. Sempre que podia, 
vestia uma camisa social, colo-
cava seu chapéu dançava todas 
nos bailões de Cascavel.

Ele nasceu em Taió (SC) e veio 
para a região oeste do Paraná 
com apenas 11 meses de vida. 
Antes de vir para a “cidade”, 
morou nos distritos de São Sal-
vador e Rio do Salto. 

João Maria de Souza
13/05/1947 
22/03/2021

Avô querido e animado 

João Maria construiu sua vida ao 
lado da esposa, Rosalina, e foi um 
dos pioneiros do Bairro Morumbi, 
na região norte de Cascavel, onde 
permaneceu por 45 anos.

Além da alegria costumeira, 
João tinha muita garra e disposição 
para o trabalho. Foi motorista de 
caminhão e trabalhou muitos anos 
na Albiero Terraplanagem, que foi 
onde se aposentou.

Criou cinco filhos e uma neta. 
Dessa prole nasceram 13 netos, 
sete bisnetos e mais dois bisne-
tos que estão a caminho e não 
pôde ver nascer.
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João e os filhos

 João e Rosalina

João e Família
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Moradores do Jardim Riviera, 
na zona norte de Cascavel, estão 
pedindo socorro. As queixas vão 
desde som alto, perturbação de 
sossego, discussões e agres-
sões, até comercialização de 
drogas e pessoas armadas. Os 
casos envolvem gente que mora 
no conjunto habitacional e pes-
soas de bairros próximos e até 
de outras regiões da cidade. 

Segundo uma pessoa que 
reside no bairro há quase quatro 
anos, os casos de violência são 
registrados diariamente. “Ontem 
mesmo um homem disparou vários 
tiros no estacionamento depois de 
discutir com a vizinha. A polícia foi 
chamada, mas ele fugiu pulando 
uma janela, voltou horas depois e 
continuou ameaçando a mulher. 
Ela conseguiu uma medida pro-
tetiva, mas sabemos que isso 
não vai resolver a situação”, 
relata o morador, que pediu para 
não ser identificado.

Muitas famílias já deixaram 
o local por causa da violência. 
“Alguns vendem ou alugam os 
apartamentos de maneira irregular 
para poder sair daqui. Outros estão 
abandonando mesmo, fugindo da 
própria casa, porque não conse-
guem permanecer no meio de 
tanta confusão”, lamenta uma das 
moradoras que também pretende 
mudar do local e pediu para não 
ter o nome divulgado.

A situação é tão crítica que o 
Conseg (Conselho Comunitário de 
Segurança Pública) de Cascavel 
teve que intervir. Segundo o presi-
dente do conselho, Clóvis Petroceli, 
o assunto é muito preocupante e 
precisa ser tratado com urgência.

Violência: moradores do 
Riviera pedem socorro 

 DIVULGAÇÃO 

REPRESENTANTES do Conseg foram recebidos pelas Polícias Civil e Militar ontem

MAIS SEGURANÇA
Nessa terça-feira (23), repre-

sentantes do Conseg estiveram 
na 15ª Subdivisão Policial de Cas-
cavel onde conversaram com o 
superintendente a Polícia Civil, 
Ever ton Klaus. Eles foram rece-
bidos também pelo comandante 
do 6º Batalhão da Polícia Militar, 
tenente-coronel Rubens Garcez da 
Luz, e pelo major Cícero José de 
Oliveira Tenório.

Segundo Petroceli, é preciso 
mobilizar a comunidade, o Municí-
pio e as autoridades policiais para 
tentar solucionar os problemas no 
local. “Apresentamos a situação 
da violência no Riviera e os órgãos 
de segurança serão rigorosos com 
relação à fiscalização, vão realizar 
operações em alguns bairros espe-
cíficos, principalmente no que diz 
respeito a festas clandestinas e 

perturbação de sossego. É impor-
tante também que a população 
denuncie pelos telefones 190, 
da Polícia Militar, 193, da Guarda 
Municipal, e 197, da Polícia Civil”, 
acrescenta Petroceli.

NOVO ENCONTRO
Uma próxima reunião está 

sendo agendada agora entre as 
Polícias Civil e Militar e a Guarda 
Municipal e representantes dos 
moradores. “Precisamos desen-
volver mais ações e buscar alter-
nativas para evitar que essas ocor-
rências evoluam para casos mais 
graves, como mortes”, reforça o 
presidente do Conseg. 

Ele também divulgou uma nota 
direcionada a comerciantes de 
vários bairros para aumentar a 
segurança dos locais para evitar 
arrombamentos, furtos e prejuízos.
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 Além do investimento em ca-
pacitação dos profissionais, a 
Secretaria de Educação de Cas-
cavel não mede esforços para 
proporcionar, mesmo a distância, 
educação de qualidade a todos 
os alunos da rede municipal e 
tem buscado meios para utilizar 
todas as ferramentas possíveis 
nesse processo. Exemplo disso 
é a parceira firmada ano passa-
do entre a Semed e o Google, 
que permite o cadastro de cada 
professor da rede na plataforma 
G Suíte for Education, que, en-
tre outros benefícios, permite o 
acesso ao Google Drive, com ar-
mazenamento ilimitado para ati-
vidades, textos, apresentações, 

vídeos e formulários; Google Sala 
de aula, para gerenciamento de 
turmas, comunicação com alu-
nos, responsáveis, publicação de 
atividades, comunicados, agenda 
da turma e materiais de estudo; 
e Google Meet, para videoconfe-
rências com os alunos, com re-
cursos avançados de gravação e 
duração ampliada de reuniões.

Além disso, a Secretaria de Edu-
cação também trabalha na aquisi-
ção de equipamentos para dar su-
porte aos alunos e aos professores 
na utilização da tecnologia. 

Segundo a secretária de Edu-
cação, Marcia Baldini, além de 
empenhos que já estão encami-
nhados para unidades novas e 

para a renovação de laboratórios 
de informática, a Semed também 
busca recursos para a aquisição 
de equipamentos que vão facili-
tar e ampliar o acesso de alunos 
e professores às aulas on-line e 
às demais utilidades das novas 
tecnologias no ensino remoto. 
“Estamos finalizando o termo de 
referência para aquisição de note-
books para professores, tablets 
para alunos, e projetores multimí-
dia para as salas que têm alunos 
de 4º e 5º ano neste momento. 
Esse registro de preço que esta-
mos organizando passa de R$ 7 
milhões e ainda é um percentual 
muito pequeno daquilo que a gen-
te realmente precisa”, revela.

 Após um ano vivendo uma nova 
realidade em todos os setores da 
sociedade, a pandemia também 
alterou a rotina escolar. Em Casca-
vel, desde o surgimento do primei-
ro caso confirmado da covid-19, em 
22 de março de 2020, medidas de 
prevenção vêm sendo adotadas. 
Entre elas, está a suspensão por 
tempo indeterminado das aulas 
presenciais na rede municipal.

O impacto foi sentido logo de 
cara, já que a didática dos professo-
res é toda organizada com dinâmicas 
em sala de aula e atividades para 
casa, mas o professor está sempre 
disposto a arregaçar as mangas e 
criar meios de adaptação para que 
os alunos não sejam prejudicados. 

Nesse um ano de pandemia, 
as atividades foram desenvolvidas 
pelos professores e entregues aos 
pais nas escolas para que os alu-
nos resolvessem em casa e eram 
corrigidas na sequência. Além dis-
so, foram criados grupos de What-
sApp de pais e professores para 
que pudessem auxiliar, mesmo que 
de forma remota. “Não se trata de 
algo que depende unicamente dos 
professores, contamos muito com 
a colaboração dos pais para que 
todo esse processo dê certo”, res-

Rede municipal passa a  ter aulas on-line
salta a professora Ana Paula Koren.

Com o passar dos meses, ficava 
cada vez mais nítida a necessida-
de da interação entre professores 
e alunos, e entre alunos e colegas, 
pois isso é fundamental no desen-
volvimento dos pequenos. “A edu-
cação, de tempos em tempos, pas-
sa por desafios e, neste momento, 
o nosso maior desafio é a questão 
do ensino durante a pandemia”, 
afirma a secretária de Educação, 
Marcia Baldini, que entende que 

manter a interação entre aluno e 
professor é a chave do sucesso 
nesse novo desafio.

Na semana passada foram 
realizadas capacitações, quan-
do os profissionais da rede mu-
nicipal também receberam orien-
tações por meio da Instrução 
Normativa 02/2021 em relação 
ao uso das plataformas digitais, 
que fornece as informações ne-
cessárias para organizar os pró-
ximos meses de aulas. 

On-line
Com a expectativa de voltar às salas de aula frustradas neste início de ano devido 

ao agravamento da pandemia, tanto os professores, como os pais e os alunos 
aguardavam pelas aulas on-line, mais uma ferramenta disponível para melhorar o 
aprendizado das crianças. “A Sofhie ficou muito ansiosa. Ela queria a aula on-line 

e, quando a professora disse que iria ter essa aula, já ficou preparada”, conta 
Cristiane Silvestro, mãe da pequena estudante.

Ela conta que a própria filha, de oito anos, acessou o link e não teve dificuldade 
em utilizar a plataforma solicitada.  Além da ansiedade, é possível ver a alegria 

dos pequenos em voltar a ter interação com os professores e os amigos da escola, 
como relata a aluna Sofhie Silvestro, que gostou muito de ver a professora e seus 

amigos. Ela disse que estava com muita saudade deles. 
Os professores estão se preparando para que os conteúdos sejam repassados da 
melhor forma possível, conforme a organização de horários feita por cada escola. 

“Agora, além das atividades impressas, podemos elaborar aulas em forma de 
vídeos e videochamadas”, acrescenta a professora Jane Tiem.  

As aulas on-line são um complemento às atividades remotas, que continuarão 
sendo feitas enquanto não for possível retomar as aulas de forma presencial. 

“Ampliam o nosso alcance, possibilitando outras maneiras de desenvolvermos os 
conteúdos com os alunos”, afirma a professora Ana Paula Koren. 

Dúvidas sobre 
atividades remotas 

A secretária de Educação de 
Cascavel, Marcia Baldini, e 

a diretora do Departamento 
Pedagógico, Rosane Brandalise, 

foram convidadas pelos 
vereadores da Comissão de 
Educação da Câmara para 
participarem da reunião 

semanal ordinária esta semana. 
Os legisladores da comissão, 

Professor Santello (PTB), 
Liliam Porto (PT) e Beth Leal 

(Republicanos), pediram mais 
informações com relação ao 

andamento das aulas remotas 
durante a pandemia.

Na oportunidade, as responsáveis 
pela pasta falaram sobre 

as atividades remotas e as 
tecnologias digitais que estão 
ou serão implantadas para as 

escolas e os Centros Municipais de 
Educação Infantil. E repassaram 
quais são os suportes fornecidos 

aos profissionais que atuam 
nas unidades de ensino, alunos 

e familiares, bem como o 
recebimento de merenda escolar 

e também novas aquisições 
de computadores e outros 

equipamentos para as escolas.

Investimentos da Secretaria de Educação
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ao agravamento da pandemia, tanto os professores, como os pais e os alunos 
aguardavam pelas aulas on-line, mais uma ferramenta disponível para melhorar o 
aprendizado das crianças. “A Sofhie ficou muito ansiosa. Ela queria a aula on-line 

e, quando a professora disse que iria ter essa aula, já ficou preparada”, conta 
Cristiane Silvestro, mãe da pequena estudante.

Ela conta que a própria filha, de oito anos, acessou o link e não teve dificuldade 
em utilizar a plataforma solicitada.  Além da ansiedade, é possível ver a alegria 

dos pequenos em voltar a ter interação com os professores e os amigos da escola, 
como relata a aluna Sofhie Silvestro, que gostou muito de ver a professora e seus 

amigos. Ela disse que estava com muita saudade deles. 
Os professores estão se preparando para que os conteúdos sejam repassados da 
melhor forma possível, conforme a organização de horários feita por cada escola. 

“Agora, além das atividades impressas, podemos elaborar aulas em forma de 
vídeos e videochamadas”, acrescenta a professora Jane Tiem.  

As aulas on-line são um complemento às atividades remotas, que continuarão 
sendo feitas enquanto não for possível retomar as aulas de forma presencial. 

“Ampliam o nosso alcance, possibilitando outras maneiras de desenvolvermos os 
conteúdos com os alunos”, afirma a professora Ana Paula Koren. 

Dúvidas sobre 
atividades remotas 

A secretária de Educação de 
Cascavel, Marcia Baldini, e 

a diretora do Departamento 
Pedagógico, Rosane Brandalise, 

foram convidadas pelos 
vereadores da Comissão de 
Educação da Câmara para 
participarem da reunião 

semanal ordinária esta semana. 
Os legisladores da comissão, 

Professor Santello (PTB), 
Liliam Porto (PT) e Beth Leal 

(Republicanos), pediram mais 
informações com relação ao 

andamento das aulas remotas 
durante a pandemia.

Na oportunidade, as responsáveis 
pela pasta falaram sobre 

as atividades remotas e as 
tecnologias digitais que estão 
ou serão implantadas para as 

escolas e os Centros Municipais de 
Educação Infantil. E repassaram 
quais são os suportes fornecidos 

aos profissionais que atuam 
nas unidades de ensino, alunos 

e familiares, bem como o 
recebimento de merenda escolar 

e também novas aquisições 
de computadores e outros 

equipamentos para as escolas.

Investimentos da Secretaria de Educação
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Renovação dentro do orçamento
Segundo o IBGE, o custo de materiais de construção subiu 17,28% no acumulado de 2020. A 
parcela do preço de mão de obra foi 2,33% maior do que em 2019. O custo médio da constru-
ção civil aumentou 10,16% em 2020, sendo o maior índice registrado nos últimos sete anos, 
por isso a organização e a comparação de preços são fundamentais para manter o orçamento 
controlado. Criar uma lista de prioridades é sempre um bom começo e depois ir pesquisando 
preços em várias lojas. O outro ponto importante é a escolha do responsável pela obra, que 
ajude a manter a reforma dentro da realidade do seu bolso. Eles serão capazes de admi-
nistrar os recursos e agilizar o andamento da obra. Retrabalho é uma das principais dores 
de cabeça que as pessoas enfrentam quando estão construindo ou reformando. Além de 
causarem frustração, geram mais gastos e consequentemente atrasos.

Mude a decoração da casa de 
forma rápida, simples e econômica
O brasileiro passou muito mais 

tempo em casa em 2020, aumen-
tando o desejo de fazer reformas. 
Dados do Sinapi (Índice Nacional da 
Construção Civil) e do IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística) mostram que a demanda 
por pequenas obras em casa 
aqueceram o mercado durante a 
pandemia. Foram 2,8 milhões de 
solicitações de serviços de reforma 
entre abril e novembro de 2020, 
75% maior que o mesmo período 
de 2019. A Abramat (Associação 
Brasileira da Indústria Materiais de 
Construção) anunciou para 2021  
uma previsão de crescimento de 
4% no faturamento total deflacio-
nado dos materiais de construção 
em relação a 2020. 

Se você faz parte dessa esta-
tística, a arquiteta Mayra Duarte 
Lima Prestes separou cinco dicas 
para dar uma repaginada na sua 
casa de forma rápida, simples e 
econômica.

1
Mudar sem quebra-quebra
Quem não quer obra, dá para 
renovar o ambiente sem ter 
que destruir ou reconstruir 
usando um novo tapete, qua-
dros na parede e uma manta 
em cima do sofá usando 
uma paleta de cores a ser 
seguida. Iluminação e plantas 
transformam o espaço. 

2
Papel de parede ou adesivos
Eles estão em alta. A escolha deve ser de 
acordo com as cores do ambiente. Se o desejo 
for destacar a parede, podem ser usadas 
cores mais fortes ou desenho com efeito 3D. 
Para aplicar papel de parede em banheiros e 
cozinhas é importante observar se o material 
tem a resistência adequada. Para cozinha e 
banheiro os adesivos de azulejos são ainda boas 
opções. Não esqueça de  medir o espaço que 
será aplicado para evitar a falta de material.

3
Reorganizar o espaço
É possível mudar a organização dos 
móveis dentro de casa para uma confi-
guração mais funcional, como criar um 
canto mais definitivo para trabalhar de 
casa ao invés de usar a mesa da cozi-
nha e da sala. As cores também ajudam 
a mudar o ambiente e influenciam no 
psicológico. Pintando um ambiente 
com cores mais claras, o morador tem 
a sensação de amplitude, enquanto 
que cores mais fechadas podem criar 
ambientes mais fechados, dando um 
efeito de aconchego. Aposte em tons 
azuis e verdes que remetem à paz e à 
tranquilidade, sentimentos bem-vindos 
nesse momento de pandemia.

4
Obra por etapas
Quem gosta de realizar obras de verdade, 
também pode transformar sem sair de 
casa. Ter poucas condições financeiras 
para bancar uma reforma completa 
não impede a possibilidade de fazer as 
mudanças aos poucos, cômodo a cômodo. 
Você pode manter toda a bagunça de obra 
concentrada em um mesmo local, sem 
perder o acesso e o uso do restante da 
casa.  O processo não é simples, porque 
os prestadores de serviços tendem a circu-
lar e a sujeira pode se espalhar por outras 
áreas. Limpeza é uma tarefa constante 
para quem está com obras em casa.

5
AMBIENTES podem ser transformados de 
maneira simples e econômica, utilizando almofadas, 
plantas e papéis de parede
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Evite pessoas negativas, você precisa de otimismo. 
Pense em você, agora mais do que nunca. Sua vida 
amorosa tem chances de se desenvolver.

Aquário 21/01 a 19/02
Você está achando difícil manter a calma hoje! 
Está com novas ideias sobre como pode melho-
rar seu relacionamento ou criar novos.

Peixes 20/02 a 20/03
Você estará mais receptivo à atenção que as pes-
soas prestam em você hoje, apenas aproveite e faça 
a mesma coisa. Boa  comunicação com o parceiro.

Relacionamento com crianças e com jovens vão 
elevar seu espírito. Ouça o seu parceiro, seus 
filhos, seus familiares. Você tem tudo a ganhar.

Leão 22/07 a 22/08
Vai descobrir lados inesperados das pessoas 
próximas, terá um dia de surpresas. Planeje 
suas atividades em longo prazo, sem pânico.

Virgem 23/08 a 22/09
Pese os prós e os contras. Relaxe fazendo suas 
atividades favoritas. Sua aparente calma esconde 
algo que está borbulhando dentro de você

Os esforços que fizer hoje serão recompensados 
com sucesso. Sua disposição alegre é contagiante. 
Você está mais emotivo (a)  do que nunca.

Aqueles em torno de você estão surpresos com 
suas reações. Tente expressar suas ideias com cla-
reza e verifique se você realmente se fez entender.

Alegre e cheio de humor, você vai atrair populari-
dade e compreensão. corre o risco de se estres-
sar. Acalme-se e pense nas suas prioridades.

Câncer 21/06 a 21/07
Você estará muito seguro de si hoje, até demais, 
e isso pode levar a algumas discussões. No 
amor, suas dúvidas são infundadas, fique calmo.

Necessidade de ação vai fazer com que tome deci-
sões precipitadas. Pense objetivamente. Você está 
sofrendo de tensão nervosa. Organize seu tempo. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Terá retorno positivo dos esforços do mês pas-
sado. Oportunidade perfeita para brilhar, pois vai 
estar no centro das atenções, aproveite.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 17

PAAQ
ALAMBIQUE

ERAERGUER
QUINAIB
UDODRERA

LEALOSMAR
DUCMUDO
ESTOCAGEM

SAIOTEISA
NNANDRE

FIAMSERD
MANONOVO

SAARATIC
VIZINHANÇA

STAELFOS

Página de
livros

O clima
da região
tempe-
rada

Vantagem
adquirida
no jogo
de tênis

Lugar
onde se
produz

cachaça

Antiga feira
de Utilida-
des Domés-
ticas (sigla) 

Veste da
bailarina

Conso-
antes de
"rede"

Grande
deserto
africano

Iberê 
Camargo,

pintor

Seres mi-
tológicos
como as

fadas

Rádio
(símbolo)
"Falar" co-
mo a vaca

Calado;
silencioso
Recense-
amento

Cercania;
arredores

Santa
(abrev.)

O dia 1o

de janeiro
Combate

a Aids

(?) Gonçal-
ves, ator
A mãe de

Cristo

(?) Prado,
ator

Porção de
um rateio

Período;
fase

A ponta
de móveis

Cantil
rústico

Sentimento
de pesar

Grito;
berro

Neste lugar
Ingrid 

Guima-
rães, atriz

Conjunção
condicional
Sílaba de
"bonança"

Suspen-
der 

1, em
romanos

Forma de
vigas
Hélio

(símbolo)

Consoantes 
de "nona"
Concedem
crédito a 

Honesto; 
sincero
Armaze-
nagem

A escova
da higiene

bucal

Assim, em
espanhol
Parte do

porto (pl.)

Duas vezes
(red.)

Perfume;
cheiro

500
folhas de

papel

Jardim
zoológico
"Postal",
em CEP

Antecede
o "E"

Destino;
sorte (fam.)

3/así. 4/odre. 5/elfos — mugir. 10/vizinhança.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
21 
00 
00 
08

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

A Polícia Federal assumiu a investi-
gação do acidente de uma aeronave de 
pequeno porte que caiu na cabeceira 
da pista de um aeroporto particular 
de Cascavel na noite de sábado (20). 

A aeronave decolou do aeroclube 
e caiu logo depois, em meio a uma 
plantação de milho, de bico. O aci-
dente matou o empresário Lyncoln 
Carneiro, de 59 anos, que era dono da 
aeronave, e seu amigo Carlos Renato 
Cavalheiro Morales, de 57 anos, que 
seria seu instrutor de voo. Lyncoln era 
proprietário do Colégio Ideal e do Res-
taurante Fly, em Cascavel. 

O delegado federal Marco Smith 
informou ontem que estão sendo fei-
tas duas investigações paralelas. A PF 
vai estabelecer a causa e se há uma 
culpa. Segundo ele, o acidente pode 
ter sido uma fatalidade ou pode ter 
sido causado. Já a Aeronáutica deter-
minará incidente de voo, se houve 
falha mecânica e quais as característi-
cas do evento para prevenir acidentes 
posteriores com outras aeronaves.

Na segunda-feira (22), foi auto-
rizado pela Aeronáutica a remoção 
dos destroços. Segundo a PF, tudo 
indica que o avião caiu de bico.

Investigadores do Seripa V (Quinto 
Serviço Regional de Investigação e Pre-
venção de Acidentes Aeronáuticos), 

PF e Aeronáutica assumem
investigação da queda de avião

órgão regional do Cenipa (Centro de 
Investigação e Prevenção de Aciden-
tes Aeronáuticos), foram acionados 
para realizar a coleta de dados da 
ocorrência envolvendo a aeronave de 
matrícula PU-AVD.

Conforme a PF, existem quatro 
fatores que podem ter ocasionado a 
queda do avião: condições meteoro-
lógicas, do aeródromo, da aeronave 
e relacionadas ao piloto.

A causa relacionada ao aeró-
dromo e as condições meteoroló-
gicas já foram descartadas, pois o 
tempo estava aberto e sem vento. 
O aeródromo estava operante e não 
houve intercorrências.

A PF aguarda agora o laudo dos 
peritos sobre o local da queda, assim 
como dos corpos do piloto e do pas-
sageiro. “Pode ter havido falta de com-
bustível e o que chamamos de falha 
por falta de combustível. É uma das 

hipóteses que está sendo investigada, 
uma vez que nos destroços havia 
pouca quantidade de combustível”. 

Os peritos recolheram as peças 
relacionadas ao funcionamento do 
motor e a sua alimentação. 

A gerência do aeroporto e os res-
ponsáveis pela manutenção da aero-
nave foram entrevistados ainda no 
dia do acidente. Smith disse que, se 
a manutenção não foi realizada con-
forme os manuais, o acidente pode 
ser considerado duplo homicídio.  

AERONAVE caiu no início da noite de sábado

FOTOS: LUIZ FELIPE MAX/ NPR ONLINE

ACESSE 
pelo QR 
code a 
entrevista 
do delegado

Mãe procura filho que 
desapareceu em Cascavel

Rose Nascimento, que mora em Suzano (SP), procura seu 
filho Elivelton Andrade do Nascimento, de 24 anos, que não 
se comunica com ela há um mês. Ele veio para Cascavel no 

início do ano para trabalhar. Rose conta eles se falavam com 
frequência por WhatsApp, mas que agora seu telefone só 

dá desligado. Ela procurou ajuda da Polícia Civil de São Paulo, 
que disse que não podia ajudar pois ele havia desaparecido 

em Cascavel. Ela telefonou para a polícia de Cascavel, que disse 
que Elivelton tinha sido abordado no dia 14 de fevereiro, mas 

que havia sido liberado naquela ocasião.
No perfil do Facebook, a última atualização feita por Elivel-

ton ocorreu no dia 28 de fevereiro. “Estou desesperada, não 
sei o que fazer”, conta a mãe. Quem tiver notícias sobre o 
paradeiro de Elivelton pode entrar em contato com Rose, 

pelo telefone/Whats (11) 94276-5403.
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Contrato é renovado para manter
a canoagem feminina na cidade

Venceu no dia 19 de março 
o contrato de locação do imóvel 
que abriga a equipe brasileira de 
canoagem velocidade feminina, 
localizado no Centro de Casca-
vel. O contrato prevê a locação e 
o custeio de luz, água, condomí-
nio e IPTU de um apartamento de 
137 metros quadrados. No local, 
residem cinco atletas que vieram a 
Cascavel para compor o time. 

Segundo a FMEC (Fundação 
Municipal de Esportes e Cultura), 
já está em trâmite de renovação 
do contrato, visto os ótimos resul-
tados que a Equipe Nacional Per-
manente Feminina está tendo em 
seus treinos e controles trimes-
trais, inclusive, com preparação 
para campeonatos internacionais, 
conforme calendário da CBCa (Con-
federação Brasileira de Canoagem). 

O projeto é uma parceria da Pre-
feitura de Cascavel e a CBCa, por 
meio da Lei Agnelo Piva, que foi 
encaminhado pela Confederação ao 
COB (Comitê Olímpico Brasileiro), 
que é parceiro na implantação.

Por meio dessa parceria, a 

equipe tem todas as ferramen-
tas necessárias para desenvolver 
um trabalho consistente, com ali-
mentação, transpor te, estrutura 
física para treinamento, que 
conta com as raias olímpicas 
instaladas no Lago Municipal, 
píer e convivência com atletas 
de renome nacional, como Ana 
Paula Vergutz e Vagner Souta.

l Investimentos que 
incentivam o esporte
A FMEC investe R$ 2.428,42 na equipe 
permanente de canoagem feminina, 
sendo R$ 1.375,22 no aluguel e R$ 
1.053,20 nos demais custos para man-
ter a equipe bem instalada na cidade, 
o que inclui alimentação, transporte e 
energia elétrica. 

Nova estrutura 
de treinamento

Desde julho de 2020, a equipe brasi-
leira de canoagem velocidade feminina 

possui nova estrutura para seus trei-
namentos. A nova base aloca a Equipe 
Nacional Permanente destinada para o 
caiaque feminino, na qual são treinadas 

as seguintes atletas:

Atletas convidadas pelo CRC Cascavel 
Beatriz Gelatti
Heloísa Gelatti

Atletas cascavelenses na ENP
Maria Eduarda B. Mufato
Luana Kamiya Marinho

Atletas de outras partes do Brasl na ENP
Bruna de Abreu Libório

Giovanna Vitória Gomes da Luz
Aghata Justino Carvalho

l Treinos durante 
a pandemia
O início dos treinos foi adiado por conta 
da pandemia, e só começou em julho de 
2020. As atividades devem seguir todas as 
recomendações da Secretaria Municipal 
de Saúde e do Comitê de Operações de 
Emergência de Cascavel para que diminuam 
os riscos de contagio com a covid-19.

Busca por medalhas olímpicas
As atletas da canoagem treinam em busca de resultados nas competições locais, 

estaduais, nacionais e o principal objetivo: estão em busca de medalhas olímpicas 
nos jogos de 2024 e 2028.  A equipe é treinada por Beatriz Vergutz, que tem 20 

anos de experiência no esporte, dos quais metade deles na área de treinamento. 
“É uma grande oportunidade acompanhada de muita responsabilidade e de 

muito trabalho. São muitos os desafios, principalmente o de retomar a base do 
caiaque feminino em um projeto que tem como objetivos resultados de médio e 

longo prazo”, comenta Beatriz Vergutz.
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Depois de estrear no Paranaense de 
Futsal Série Ouro na última semana com 
goleada em cima do Coronel, por 5 a 0, o 
Cascavel se prepara para o próximo com-
promisso. Nesta sexta (26), a equipe joga 
contra o Laranjeiras do Sul, no Ginásio 

O Futebol Clube Cascavel entra 
em campo nesta quarta-feira (24), 
a par tir das 16h, pelo Campeo-
nato Paranaense. O time coman-
dado pelo técnico Tcheco recebe 
o Operário de Ponta Grossa no 
Estádio Olímpico Regional. “É 
uma equipe que disputa a Série B 
do Brasileiro, que tem boas qua-
lidades físicas, uma bola aérea 
muito for te e um entendimento 
tático. Jogar contra um postulante 
ao título é um grande parâmetro 
para ver como está o FC Casca-
vel”, destacou o treinador.

O meio-campo Robinho já atuou 
pelo Fantasma e desde o ano pas-
sado defende as cores do FC Cas-
cavel. “Tive uma boa passagem 
pelo Operário, mas quero dar meu 
máximo aqui. Sabemos da quali-
dade do adversário, mas estamos 

FC Cascavel recebe hoje o 
Operário pelo Paranaense

concentrados, com pés no chão e 
vamos lutar pelo resultado positivo, 
mantendo nosso estilo de jogo, 
buscando o gol e marcando forte”.

O FCC tem seis pontos na clas-
sificação geral e visa à liderança, 
hoje ocupada pelo Cianorte, que 
tem sete pontos. Se vencer, será 
a 30ª vitória do clube na primeira 
divisão. Desde 2015, quando 
subiu para a elite, a Serpente 
coleciona 77 par tidas, com 29 
vitórias e 18 empates. 

A partida será transmitida ao 
vivo e gratuitamente pela TV Ser-
pente no YouTube e no Facebook.

  ASSESSORIA ZERO 

Copa do Brasil em Cascavel
O Estádio Olímpico recebe nesta quinta-feira (25) um dos jogos atrasados 

da primeira fase da Copa do Brasil entre Palmas-TO e Avaí-SC. O jogo será às 
15h30 e vale vaga para a próxima fase da competição, definindo, inclusive, o 

adversário do FC Cascavel na sequência da disputa.  

INVICTA, Serpente Aurinegra está de olho na 
liderança do Estadual

 Luiz Carlos Cruz, 57 anos, se apresen-
tou ontem no comando Cascavel Clube 
Recreativo. Ele substitui Alex Alves, que 

deixou o clube no início da semana. Luiz já 
comandou a equipe em 2018 e foi um dos 

responsáveis pelo acesso do CCR à elite 
do futebol paranaense.

O time deve apresentar reforços nos 
próximos dias, além de novo auxiliar e 
preparador físico. Quem assume inte-
rinamente a preparação dos goleiros é 

Nykanor Júnior, que trabalhou com Cruz 
em 2018 e atua com as categorias de 

base em Santa Tereza.
A Serpente Tricolor disputou duas 

partidas pelo Paranaense e perdeu as 
duas. O próximo confronto está agendado 
para sábado (27), em Arapongas, contra 

o Coritiba, válido pela primeira rodada da 
competição, a partir das 16h, mas a par-
tida ainda precisa ser homologada pela 

Federação Paranaense de Futebol.

Cascavel Futsal enfrenta o  
Laranjeiras pela Série Ouro 

Valmir Loures, a partir das 18h. 
Antes, na quinta (25), o Campo 

Mourão enfrenta o Marechal/Sicredi 
no Ginásio Belin Carolo, às 18h. Na 
sexta também tem Acel Chopinzinho X 
Sicredi/Mocelin/Dois Vizinhos. 

EQUIPE treina na Neva para confronto desta sexta
ASSESSORIA

CCR aposta em 
novo técnico para a 

reabilitação no Estadual
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 A pandemia do novo corona-
vírus já afeta mais da metade dos 
campeonatos estaduais e bagunça a 
agenda dos clubes brasileiros, mais 
uma vez. Levantamento divulgado 
pelo Estadão mostra que, dos 27 
torneios regionais deste início de 
temporada, pelo menos 16 enfren-
tam algum tipo de restrição.

O mais recente Estadual a entrar 
na lista é o do Rio de Janeiro. Embora 
a realização do Campeonato Carioca 
esteja mantida neste momento, a partir 
de sexta-feira o torneio não terá parti-
das na capital por causa da pandemia. 
A restrição segue até 4 de abril.

Outros estados já adotaram res-
trição parcial dos jogos. Na prática, 
a competição até pode continuar, 
mas precisa campear outras cidades. 
O Paraná, por exemplo, vive situa-
ção parecida à do Rio. O futebol está 
vetado em Curitiba, mas liberado 
no interior. O Paranaense tem uma 
série de partidas atrasadas e tenta 
reajustar o calendário.

Já em São Paulo, algumas partidas 
serão realizadas em Volta Redonda (RJ). 

A lista de estados com o calendá-
rio do futebol afetado pela pande-
mia tem ainda oito locais nos quais a 
realização de partidas está suspensa: 
Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio Grande 
do Norte e Tocantins. Há ainda outras 
regiões que decidiram adiar o início 
das competições para esperar uma 

 O Internacional foi pego de 
surpresa na véspera do confronto 
com o Caxias pela sexta rodada do 
Campeonato Gaúcho. A FGF anun-
ciou mudanças no horário e o duelo 
será realizado a par tir das 22h 
(Horário de Brasília), no Beira-Rio.

Antes da alteração, Internacio-
nal e Caxias se enfrentariam nesta 
quarta, às 21h30.

Com dez pontos conquistados, 
o Inter divide a liderança do Gau-
chão com o Grêmio. O Tricolor leva 
vantagem no saldo de gols (7 a 3).

Para o confronto, o Inter deverá 
ter trocas em virtude do desgaste 
físico e também para mais observa-
ções do plantel. Reforço para a tem-
porada, Carlos Palacios não estará 
à disposição. O jogador ainda não foi 
regularizado está a serviço da sele-
ção chilena.Alterações serão pro-
movidas em virtude do descanso 
cur to entre as par tidas. Paolo 
Guerrero e Rodrigo Dourado, que 
já estão em melhores condições, 
podem começar no time titular. 

Em disputada direta pela ponta com 

RESULTADOS DE ONTEM
PARANAENSE

 Maringá  0x1  Coritiba

   CARIOCA
 Resende  1x0  Volta Redonda
 Boavista  0x2  Fluminense

   SERGIPANO
 Maruinense  5x3 Atlético Glorense

  MATO-GROSSENSE
 Poconé  2x1  Sinop

     COPA DO NORDESTE
 Altos  0x1  Sampaio Corrêa
	 Sport		 ?x?		 Confiança
 Fortaleza  ?x?  Santa Cruz
 CSA  ?x?  Bahia

o Inter, o Caxias vem com moral para 
a partida desta quarta-feira. A boa notí-
cia é o retorno de Giovane Gomez ao 
ataque. Na partida contra o Esportivo, 
o centroavante marcou um golaço de 
bicicleta e deve começar a partida con-
tra o Colorado. Sendo assim, a esca-
lação deve ser a mesma que iniciou o 
confronto em Bento Gonçalves. 

FGF muda horário do jogo 
entre Internacional e Caxias

Antes de lockdown 
tem clássico

O futebol carioca vai parar a partir 
de amanhã por conta do lockdown 
decretado pelas autoridades. Mas, 

antes da paralisação, Botafogo e 
Flamengo disputam o clássico que 
pode valer muito para quando o 

Campeonato Carioca voltar. 
Apesar de estar invicto, o Botafogo 

ocupa a quinta colocação com uma 
vitória e três empates, enquanto 

o Flamengo, mesmo com um time 
alternativo, é vice-líder. Rogério 

Ceni segue sem comandar o time 
em campo e faz observações com 
Bruno Viana, Léo Pereira, Renê, 

Pedro e Vitinho.

 Pandemia afeta 16 campeonatos estaduais
possível melhora da situação da 
pandemia. Cinco locais estão nessa 
situação: Acre, Amapá, Paraíba, 
Rondônia e Roraima.

Mas há também locais onde o calen-
dário do futebol está mantido. Uma 
curiosidade envolve Santa Catarina. 
Por lá, o futebol chegou a ser sus-
penso por algumas semanas justa-
mente por causa da pandemia, mas a 
competição foi retomada. As partidas 
podem ser disputadas tanto no inte-
rior como em Florianópolis.

Com a pandemia avançando e 
os governadores buscando saídas, 
a ordem do dia é ficar atento. O 
jogo agendado pode ser suspenso 
ou ter local e/ou horário alterado 
a qualquer momento. 
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