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248.958
doses aplicadas
Cascavel se aproxima de
250 mil vacinas contra a
covid-19 aplicadas, das quais
171,9 mil pessoas receberam
a primeira dose e 77 mil
completaram a imunização.
Só que a campanha dá nova
pausa à espera de mais doses.
Enquanto isso,
apenas a segunda dose
está sendo aplicada.

CASCAV
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Prefeito discute projetos com
a Sanepar; Lago está na lista
O prefeito de Cascavel se reuniu ontem com o diretor comercial da Sanepar para tratar sobre
novos projetos para a cidade. Após elogiar a estrutura de cobertura de água e saneamento
básico da cidade, Paranhos falou em “novos desafios” e citou, na lista de obras, o Lago
Municipal. Ele prometeu mais detalhes em breve, e a expectativa é de que tenham chegado a
um acordo pelo desassoreamento do principal cartão-postal de Cascavel.
l Pág. 8

Opinião

‘‘

formação; ações intersetoriais; educação e comunicação; vigilância alimentar; e
ações para tornar escola uma unidade promotora de saúde
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, também participou do evento.
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Onze vereadores já
estão na pré-disputa
das eleições de 2022

Nem bem terminaram
as eleições de 2020 e os
parlamentares de Cascavel
já estão de olho no pleito
de 2022. Apesar de a eleição ser apenas em outubro
do próximo ano, as articulações e as alianças pela
vaga de candidato para
deputado estadual ou federal estão a todo o vapor na
Câmara de Vereadores.
Alguns dos vereadores
aguardam a orientação
do partido e até mesmo a
votação da PEC (Proposta
de Emenda à Constituição)
que prevê a adoção do
modelo “distritão” como
novo sistema eleitoral para
2022 e a volta das coligações nas eleições, outros
gastam a sola de sapato.
Muita água vai rolar
nestes 14 meses, e 2022
promete ser agitado. Isso
porque a maioria dos
vereadores governistas
pretende se digladiar em
busca da vaga.
A reportagem do HojeNews conversou com todos
os 21 vereadores de Cascavel sobre as especulações
que rondam o Legislativo.
De acordo com o levantamento feito, hoje, podem
buscar uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná
ou na Câmara dos Deputados os vereadores Sadi
Kisiel (Podemos), Cleverson Sibuski (Pros), Policial
Madril (PSC), Josias de
Souza (MDB), Alécio Espínola (PSC), Valdecir Alcântara (Patriota), Tiago Almeida
(DEM), Sidnei Mazutti (PSC),
Serginho Ribeiro (PDT),
Rômulo Quintino (PSC) e
Pedro Sampaio (PSC).
De acordo com os

bastidores, a maior briga
é dentro do PSC, par tido
do prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos, que
tem cinco vereadores na
Câmara, todos pré-candidatos para o próximo pleito.
O presidente o Legislativo, Alécio Espínola,
que chegou a desconversar sobre o assunto, já
mudou o discurso. Com
os colegas Policial Madril
e Romulo Quintino, admite
que tentará disputar uma
vaga na Assembleia Legislativa. Enquanto os outros
dois do par tido, Mazutti
e Sampaio, sonham mais
alto e vislumbram uma
das cadeiras da Câmara
dos Deputados, ao lado
do chefe de Gabinete do
prefeito, Thiago Stefanello
(Progressistas).
Quem poderá ter vida
fácil dentro do MDB é o
vereador Josias de Souza.
Inicialmente, o pré-candidato a deputado estadual
do partido seria o vereador
Edson de Souza, contudo,
ele já falou que não pretende disputar a próxima
eleição para deputado
e que irá apoiar a reeleição de Gugu Bueno (PL),
abrindo a vaga a Josias.
Cleverson, Tiago Almeida
e Serginho Ribeiro colocaram o nome à disposição
dos partidos e são os pré-candidatos por suas siglas
para as próximas eleições.
Sadi Kisiel e Valdecir
Alcântara aguardam a
orientação do partido, mas
estão disponíveis.
Os demais vereadores
disseram que não pretendem disputar as eleições
de 2022.
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Madril na oposição?

Após se reeleger pelo partido do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC)
ano passado, o Policial Madril dá sinais de que estaria migrando
para a oposição. Pelo menos é o que contam os boatos nos
corredores da Câmara de Cascavel. Na última eleição, pelo PMB,
Madril se dizia “independente”, mas volta e meia comprava brigas
da oposição contra a base. Agora, a paz e amor duraram meio
ano, pelo menos. Nem tanto amor assim, pois no primeiro
semestre Madril já tinha votado contra algumas orientações
da base do Governo Paranhos. Madril também é um dos
protagonistas da polêmica mais recente, a fatídica moção
de repúdio contra o governo do Paraná, aprovada na última
semana, e que custou algumas cabeças como retaliação.

DEM recua

Um dia depois de
protocolar representação
por quebra de decoro
parlamentar do vereador
Valdecir Alcântara
(Patriota), o Democratas
pensou melhor e recuou.
O próprio presidente da
legenda municipal, Juarez
Berté, foi quem pediu a
retirada da representação,
porque a situação já estava
“apaziguada”. A queixa era
pelo fato de Valdecir ter
chamado de “vagabundo”
o colega Tiago Almeida
(DEM), semana passada.

Câmara calma

Após um início de segundo
semestre quente na Câmara
de Cascavel, com assuntos
polêmicos, brigas e até
mesmo exonerações, a
paz parece voltar (aos
poucos) ao Legislativo
municipal. Pelo menos nas
duas sessões ordinárias
da semana, os ânimos

estavam mais amenos, sem
xingamentos, ofensas nem
mesmo projeto polêmico.

PPA em discussão

A Prefeitura de Cascavel
realizou na noite de ontem
(10) audiência pública
para a apresentação do PPA
(Plano Plurianual) 2022/2025,
no auditório da Prefeitura
de Cascavel. O PPA é o
instrumento de planejamento
governamental de
médio prazo.

Pedágio I

A Câmara vai aproveitar a data
reservada para a audiência
pública sobre o voto útil em
Cascavel, dia 20 de agosto,
para realizar outra audiência,
mas sobre a questão do
pedágio do Paraná. Por
aqui, a queixa é a praça
de pedágio entre Cascavel
e Toledo, na BR-467. A
audiência é de autoria do
presidente, vereador Alécio
Espínola (PSC).

Pedágio II

A audiência local ocorre uma semana depois da
apresentação do projeto final pelo ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, marcada para
esta quarta, em Curitiba. Inclusive, hoje será um dia de
alegria ou tristeza, pois Tarcísio vai confirmar (ou não) a
praça na 467. O que, inclusive, parece ser a única bandeira
da Câmara de Cascavel, ignorando completamente as
outras 41 praças que serão espalhadas pelo Estado.
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Acic lança campanha de benefícios
para impulsionar quadro associado
Terceira maior em número de
filiados entre as cerca 300 associações comerciais em atividade
no Paraná, a Acic acaba de lançar
campanha que busca ampliar seu
quadro social. “Tá com a Acic, tá
na frente” é o nome da campanha
que oferece condições especiais
aos empresários que vierem a se
somar à trajetória da Associação
Comercial e Industrial de Cascavel.
Quem aproveitar o período da
campanha, que vai até o início
de setembro, terá benefícios. Um
deles é, ao participar de curso da
Uniacic em agosto, garantir 10% de
bônus para o próximo treinamento
que vier a fazer. Também poderá
utilizar as mais diversas soluções
do portfólio da entidade com valores especiais. “São produtos e serviços cuidadosamente elaborados
que ajudam a fortalecer fundamentos de gestão, de estratégias e de

negócios que permitem à empresa
acessar um novo patamar em seu
processo de crescimento”, diz o
presidente da entidade, o supermercadista Genesio Pegoraro.
Ao se filiar à associação comercial, o empresário poderá usufruir
de soluções como o Vidacic, um
convênio de saúde empresarial,
par ticipar de consultorias, inclusive gratuitas, sobre os mais diversos temas, receber orientações
sobre crédito, ter acesso à certificação digital, frequentar e inscrever seus funcionários em cursos,
palestras e workshops organizados pela Universidade Corporativa
Empresarial. “Filiando-se à Acic, o
empresário ainda poderá preparar
a sua empresa para participar de
licitações públicas e ter acesso a
linhas de crédito diferenciadas”,
acentua o vice-presidente Assis
Marcos Gurgacz.

SERVIÇOS
O portfólio de produtos e serviços
da Acic é extenso. O Serviço de Proteção ao Crédito da entidade é um dos
mais antigos e confiáveis do Paraná.
São mais de 40 anos levando aos
empresários o melhor em informações para combater a inadimplência.
A entidade também mantém parcerias de peso, como Sicoob Credicapital, Unimed, Fomento Paraná, Garantioeste e Nutricard.
61 ANOS
A Acic foi oficialmente criada em 4
de abril de 1960 por 51 empresários.
Atualmente, eles são quase quatro
mil e grande parte deles (mais de
98%) são de micro, pequeno e médio
portes. Para informações adicionais
sobre a campanha basta ligar para o
telefone 3321-1437 ou ir até a entidade, na Rua Pernambuco, 1.800,
em frente à Câmara de Vereadores.

“Comemorar esses dez anos do
Conselho Municipal de Educação
é um marco histórico, considerando que apenas 20 municípios
do Paraná são sistema próprio. O
que significa ser sistema próprio?
significa ser emancipado do Estado
nas questões de normatização da
educação”, declarou a secretária
de Educação de Cascavel, Marcia
Baldini, que, junto do vice-prefeito
Renato Silva, participou da posse
da nova diretoria do Conselho
Municipal de Educação, ontem, no
auditório da prefeitura.
Marcia destacou a independência da educação em Cascavel: “Nós
podemos discutir as questões que
envolvem calendário escolar, projeto
político pedagógico, regimento escolar, autorização de escola, credenciamento de novos cursos, abertura

de escolas e Cmeis. O Município se
torna independente neste sentido,
seguindo as leis federais, mas não
depende do Estado para gerir seus
sistemas”, enfatizou.
CONSELHO
O Conselho Municipal de Educação faz parte do Sistema Municipal
de Ensino de Cascavel, onde são
discutidas as normatizações em relação às políticas públicas que envolvem a Educação Criativa, o Ensino
Fundamental, a Educação Especial
e a Educação para Jovens e Adultos.
“A educação sem o conselho
seria só a visão do gestor, porque
o Conselho é a sociedade civil
organizada se fazendo representar e abrindo demandas para os
gestores. Queremos, nestes dois
anos, construir as deliberações

SECOM

Marcia e Renato Silva prestigiam posse do Conselho de Educação

SOLENIDADE de posse ocorreu ontem
da EJA [Educação para Jovens e
Adultos], atualizar as deliberações
do Ensino Fundamental e Infantil,
incorporar as redes particulares de
Educação Infantil no sistema, que
é uma demanda que há dez anos
está parada, e a construção das
diretrizes da Educação no Campo”,
disse a nova presidente do Conselho, Janete Ritter.
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Cascavel aguarda mais doses
para retomar a vacinação
Mais de 5 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina
contra a covid-19 nessa terça-feira
em Cascavel. Só que a campanha
parou novamente, por falta de
doses. Assim, Cascavel aguarda a
chegada de nova remessa de vacinas para reabrir a vacinação contra
a covid-19 para o público em geral.
O PMI (Programa Municipal
de Imunização) deve receber
nesta quar ta-feira (11) um novo
lote enviado pelo Ministério da
Saúde e distribuído pela 10ª
Regional de Saúde.
Com isso, a previsão do PMI é
abrir a aplicação da primeira dose
para pessoas com 28 anos completos ou mais.
A suspensão não afeta a aplicação de segunda dose, que continua
normalmente nas UBSs (a partir
das 13h) e no Centro de Eventos
(a partir de 8h). Para o reforço, o
vacinado deve retornar no mesmo
local da primeira dose. Confira na
carteira de vacinação se já chegou
o momento de receber.

ATENÇÃO

A Secretaria de Saúde de Cascavel
alerta que, para evitar desperdícios, o morador deve ir até a UBS
no início da tarde, pois os servidores estão orientados a não abrir o
frasco de vacina sem o número de
pessoas para receberem o total de
doses que contém cada ampola.
Essa é também a razão para que as
pessoas façam a segunda dose no
dia estabelecido, para não quebrar
o planejamento das unidades.
FABRICANTE.....................DOSES
Coronavac/Butantan ...........frasco com 10 doses
Pfizer ..................................frasco com 6 doses
Oxford/Astrazeneca ............frasco com 5 doses

SECOM

CASCAVEL já aplicou 248.958 vacinas, somadas 1ª e segunda doses

Segunda dose: quando e onde devo tomar?
A Prefeitura de Cascavel está intensificando a divulgação sobre a segunda
dose da vacina contra a covid-19, relembrando os moradores que chegaram ao
momento do reforço vacinal.
O retorno deve acontecer na data
indicada na carteirinha de vacinação.
Caso caia no fim de semana ou em
feriado, o que vale é o próximo dia útil.
O prazo com o intervalo entre as
doses agendado pelos vacinadores
respeita o recomendado pelo Ministério da Saúde.
Para receber a segunda dose, o vacinado pode procurar diretamente a unidade, e não é necessário agendamento.
Neste momento, está sendo feito um
chamado para relembrar o cidadão.
Quem recebeu a Dose 1 nas UBSs e
nas USFs, o reforço com a segunda dose
ocorre durante a tarde, de segunda a
sexta, das 13h às 16h.
Quem recebeu a Dose 1 no Centro
de Eventos, pode retornar de segunda
a sexta, das 8h às 17h, que é lá que vai
receber a vacina.
O posto de vacinação para segunda

dose na Unioeste foi desativado em
maio. “A opção da Unioeste, criada
no início da campanha, era necessária
devido ao grande movimento no Centro
de Eventos. Com o passar dos dias, não
havia mais essa necessidade”, lembra o
gerente da Atenção Primária, Ali Haidar.
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Obras da Sanepar deixam parte
de Cascavel sem água hoje

A Sanepar informa que será
feita a interligação da nova estação elevatória de água em Cascavel, nesta quarta-feira (11). Os
trabalhos, que fazem par te da
ampliação do sistema de abastecimento, terão início às 8h e devem
se estender até as 17h. Por essa
razão, pode ocorrer falta temporária de água ou baixa pressão nas
redes de distribuição nas seguintes
regiões: Neva, XIV de Novembro,
Parque São Paulo, Canadá, Vista
Linda, Country, Maria Luiza, Santa
Felicidade, Universitário, Cascavel Velho, Presidente, Pacaembu,
Região do Lago, São Cristóvão,

Brazmadeira, Brasília, Cataratas,
Morumbi, Periolo, Lago Azul, Floresta, Riviera, Interlagos, Centro e
parte do Cancelli.
A previsão é de que o fornecimento de água volte à normalidade a partir das 21h e ocorrerá
de forma gradativa.
Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo,
impossibilidade de execução com
segurança, fatores externos que
impeçam a realização dos ser viços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de
forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Só ficarão sem água durante
esse período os clientes que não
têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT
(Associação Brasileira de Normas
Técnicas). A Sanepar sugere que
cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.
Assim, é possível ter água por 24
horas, no mínimo.
A orientação é para evitar desperdícios. O Ser viço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito
pelo telefone 0800 200-0115, que
funciona 24 horas. Ao ligar, tenha
em mãos a conta de água ou o
número da matrícula do endereço.

Castramóvel chega ao Bairro Periolo
Nesta quarta-feira (11), equipes de
médicos-veterinários e auxiliares darão início aos atendimentos com o Castramóvel
no Bairro Periolo, zona norte de Cascavel.
A unidade móvel ficará por 30 dias na Rua
África, no estacionamento da Igreja Católica. Na semana que vem, todas as terças,
as quartas e as quintas-feiras, das 8h às 17h,
serão atendidos cães e felinos cujos donos
precisam fazer parte do Cadastro Único da
Assistência Social. A capacidade do Castramóvel é de realizar 250 procedimentos.
“É importante reforçar que os atendimentos são apenas para os moradores do bairro e inscritos no programa

SECOM

A UNIDADE
ficará no pátio
da Igreja Católica
do bairro

social, além daqueles animais comprovadamente recolhidos da rua”, explica
o gerente da Divisão de Vida Silvestre e
Bem-Estar Animal, Rodrigo Neca Ribeiro.

ATENÇÃO:

A Secretaria do Meio Ambiente informa que as
castrações de cães e gatos pelo Castramóvel deve ser
agendada pelos proprietários pelo telefone 3902-1490.
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Paraná reduz distância e
amplia alunos por sala

O governador Carlos Massa
Ratinho Junior confirmou nessa
terça-feira (10) que o Estado vai
ampliar o número de alunos por
sala de aula nas escolas que formam a rede pública de ensino do
Paraná. A medida também pode
ser replicada nas demais escolas
públicas (municipais) e na rede privada, do ensino básico e superior.
O distanciamento entre as
carteiras passará dos atuais 1,5
metro para 1 metro. A medida
atende a um pedido da comunidade escolar e pode ser colocada
em prática neste momento devido
ao avanço da vacinação contra a
covid-19 e a diminuição dos indicadores da pandemia.
O anúncio foi feito durante a cerimônia que destravou o pagamento
de promoções e progressões relativas aos exercícios de 2019 e 2020
para 16.319 servidores da educação, no Palácio Iguaçu. “Temos,
neste momento, uma segurança
maior para dar esse passo, mas
sempre com toda a cautela possível, respeitando todos os cuidados
em relação às normas sanitárias. Os
professores estavam sofrendo muito
tendo de se dividir entre as aulas
presenciais e híbridas, um esforço
grande”, afirma Ratinho Junior.
“Como tudo em relação à pandemia, vamos avaliando diariamente os indicadores para tomar
qualquer tipo de outra decisão”,
acrescenta o governador.
RESOLUÇÃO 735
A medida foi regulamentada
pela Secretaria de Estado da Saúde
(Resolução 735/2021, publicada
nessa terça-feira) e vale para todas

SILVIO TURRA/SEED

RESOLUÇÃO reduz o espaçamento de carteiras em sala de aula
as instituições de ensino, público
ou privadas, do Paraná, incluindo
as de nível superior. “As salas de
aula devem ser reorganizadas a fim
de atender o afastamento físico
mínimo de 1 metro (um metro)
entre os alunos e entre esses e
os professores”, diz o texto no §
2º do Art.41.
“É uma tratativa que vem de
muito tempo. Agora, com os números da pandemia baixando, vamos
diminuir o espaçamento 1,5 metro
para 1 metro desde que todos os
protocolos sejam atendidos. Vamos
avançar, a retomada é gradual,
mas a educação precisa retornar”,
destaca o secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto.
“É mais um passo que, graças aos indicadores positivos,
podemos dar em busca da

normalidade”, complementa o
secretário de Estado da Educação
e do Esporte, Renato Feder.
PROTOCOLOS
Dentre os protocolos sanitários,
as escolas precisam disponibilizar
recursos e insumos para higiene
de mãos, como água corrente,
sabonete líquido, papel toalha e/
ou álcool gel 70%, posicionados em
locais estratégicos e de fácil acesso,
principalmente pontos com maior circulação de pessoas, como: salas de
aula, salas de apoio, laboratórios,
portas de acesso principal, corredores, entre outros.
A higiene de mãos deve ser realizada com água e sabonete líquido
por pelo menos 20 segundos ou
uso de álcool a 70%. Além disso, o
uso de máscara é obrigatório.
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Prefeito discute novos
projetos com a Sanepar
O prefeito de Cascavel, Leonaldo
Paranhos, reuniu-se nessa terça-feira (10) com o diretor comercial
da Sanepar, Toco Zanetti, em Curitiba, para conversar sobre novos
projetos para a cidade: “Cascavel
está muito bem servida e temos
novos desafios com a prefeitura,
a Sanepar, o governo do Estado.
Estamos discutindo esses projetos e novos investimentos para a
cidade”, disse o prefeito.
Cascavel tem um dos melhores
indicadores de saneamento do
País, com 100% de atendimento
à população com água tratada e
98% com rede coletora de esgoto,
sendo que todo o esgoto coletado
é tratado. Esses indicadores de
saneamento da contribuem para
que seja considerada a 11ª cidade
do Brasil no IDGM (Índice dos
Desafios da Gestão Municipal), que
avalia as 100 maiores e melhores
cidades brasileiras para se viver.
“Temos orgulho de sermos uma
das cidades mais bem estruturadas do País em saneamento, o
que é resultado de investimentos

ARQUIVO

EXPECTATIVA é pelo desassoreamento do principal cartão-postal da cidade
de longo prazo e também dos últimos anos. Hoje venho aqui discutir
assuntos de infraestrutura, novas
obras, Lago Municipal, setor de
atendimento de uma forma geral”,
disse, sem entrar em detalhes.
Isso porque a expectativa é
quanto ao desassoreamento do
Lago, que foi, inclusive, motivo
para pendenga entre o prefeito e a
Sanepar há poucos meses, quando
a estatal respondeu que não faria
a obra e tampouco autorizava a

prefeitura a fazê-la.
O Lago secou, encheu e agora
a Sanepar voltou a usar a água do
reservatório devido à baixa vazão
dos mananciais, e o desassoreamento segue como um mistério.
Mesmo sem dar detalhes, o fato de
Paranhos tê-lo citado em áudio que
foi compartilhado para a imprensa
na noite de ontem dá sinais de esperança: “Temos novos desafios pela
frente. Os novos investimentos em
breve serão anunciados”, garantiu.

Aplicativo ajuda a aperfeiçoar trabalho da ouvidoria municipal
A Prefeitura de Cascavel está
aper feiçoando a Ouvidoria Geral,
órgão que recebe elogios, dicas,
sugestões e pedidos de serviços
variados dos cidadãos. A partir de
agora, demandas dos moradores
como o pedido de troca de lâmpadas na iluminação pública, denúncias de maus-tratos a animais,
avisos de existência de mato alto
e lixo em terrenos baldios, solicitações de desobstrução em bocas
de lobo, entre outras, poderão ser
acompanhadas por fotos.
O cidadão também terá a

possibilidade de indicar no mapa do
Município o local da ocorrência, facilitando a organização do atendimento,
e vai ser notificado por e-mail ou no
APP (Atende.net) sobre cada etapa do
processo, desde o recebimento da
solicitação até a conclusão do pedido.
Atualmente, o canal mais
usado pela população é o telefone
da Ouvidoria (156). No primeiro
semestre de 2021, foram quase
7 mil pedidos recebidos.
Segundo o coordenador da
Ouvidoria-Geral, Valdir dos Anjos, o
aplicativo vai facilitar o acesso dos

cidadãos ao poder público municipal, permitindo que os moradores
auxiliem os gestores. “A ferramenta vai ter um papel importante
para agilizar o fluxo de trabalho da
equipe da Ouvidoria responsável
por encaminhar as demandas para
solução pelos diferentes setores
da Prefeitura”, diz Sedi Zanella,
gerente de relacionamento da IPM
Sistemas, empresa especializada
em sistemas de gestão pública
municipal em nuvem que atende
prefeituras dos três estados do Sul,
de São Paulo e de Minas Gerais.
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6 BPM realiza solenidade aos
167 anos da Polícia Militar
o

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Mesmo com distanciamento
social, o espírito do corpo prevaleceu
durante a solenidade em comemoração ao aniversário dos 167 anos da
Polícia Militar do Paraná. O evento foi
realizado nessa terça-feira (10) no 6º
Batalhão de Polícia Militar, marcado
por uma manhã de céu aberto.
Dentre as atividades realizadas
na solenidade, foi entoado um
coro da Canção 10 de Agosto, lida
a Ordem do Dia e entregue uma
homenagem à 3º Sargento Mariluz
Benka, após fechar seus 35 anos
de serviço ativo.

O evento contou com a presença do tenente-coronel Marcos Kamakawa, representando o
comandante do 5º CRPM, coronel
Sergio Almir Teixeira, o comandante
do 6º BPM, tenente-coronel Rubens
Garcez da Luz, além dos demais
oficiais da Unidade Militar.
As solenidades se repetiram
por todos os quartéis militares do
Estado. Em Curitiba, as atividades
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foram marcadas com o início oficial
da preparação de 122 cadetes da
PM e do Corpo de Bombeiros, que
receberam o Espadim Tiradentes,
arma-símbolo do cadete. O evento
também concedeu a militares estaduais e civis a medalha Coronel
Sarmento, honraria de maior prestígio da Corporação, outorgada a
pessoas que contribuíram para o
crescimento da PM.
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Feira de Moda Fitness na
Apae dias 13 e 14 de agosto
O recado é para aqueles
que gostam de praticar
atividades físicas e de se
manter sempre em forma.
Nos dias 13 e 14 de agosto,
a Apae de Cascavel sedia
em seu refeitório a Feira de
Moda Fitness, em parceria
com a HZ Multimarcas.
Trata-se de um outlet
beneficente em parceria
com a instituição.
Uma ampla linha de
vestuário para exercícios,
com qualidade e preço
especial de fábrica. Nos

dois dias, a Feira de
Moda Fitness ocorrerá
das 9h às 17h, e 25%
da renda de tudo o que
for comercializado será
destinado para a Apae
de Cascavel.
Os valores das peças vão
de R$ 15 a R$ 90. Estarão
disponíveis roupas de marcas
Mizuno, Morena Rosa,
Rola Moça e muito mais.
O pagamento poderá ser
feito em dinheiro, cartão ou
PIX. Mais informações pelo
telefone (45) 3036-4241.

A exposição “Narrativas do Cotidiano” já está disponível na Sala
Verde da Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos, em Cascavel, até 29 de agosto.
As obras são de autoria da
ar tista carioca Mozileide Neri, e
consistem em pinturas inspiradas
em textos literários de autores
nacionais e estrangeiros, como
“Não as matem”, do escritor brasileiro Lima Barreto, crônica que
narra fatos de feminicídio.
A exposição conta com acessibilidade para aqueles que possuem
deficiência visual: todas as fichas
técnicas têm audiodescrição para
ajudar no entendimento das obras.
Além de artista plástica, Mozileide é escritora de contos e poemas. Ela fala um pouco sobre sua
trajetória na produção cultural:
“Sempre escrevi e fiz meus desenhos abstratos, mas digo que,
durante a graduação de Produção
Cultural (IFRJ), intensifiquei meus
estudos e práticas artísticas. Estou
no circuito das artes desde 2012,

FOTOS: SECOM

Exposição de obras sobre literatura chega à Sala Verde

com projetos expositivos diversos,
e foi através da arte que conheci
todas as regiões brasileiras”.
Em março de 2021, ela publicou
seu primeiro livro de poesias, “Azul
alaranjado”.
“A literatura me levou às artes
visuais e eu queria unir essas
duas linguagens numa exposição
de arte. Acredito que a literatura e
as artes plásticas estão representadas nesse projeto”.

Serviço

A Exposição Narrativas do Cotidiano ficará exposta na Sala Verde da Biblioteca Pública
Municipal Sandálio dos Santos, na Rua Paraná, 2.786, no Centro, até 29 de agosto. A
entrada é franca e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

O céu continua a favor das suas finanças e você deve ficar atenta às
oportunidades de faturar. Júpiter pode abrir novos horizontes para a
sua carreira, seja uma promoção, um emprego melhor ou um aumento
de salário. Mostre que tem ambição, que quer crescer e que tem
competência de sobra para encarar novas responsabilidades.

Touro 21/04 a 20/05

Seu dia deve começar tenso em casa e os conflitos com parentes podem
aumentar ao longo da tarde. Vai ser difícil chegarem a um acordo, mas
o diálogo será o único caminho para resolver as coisas. Pode ter boas
surpresas com alguém de outra cidade logo após o almoço.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Aglomeração
típica de
bancos

Sabrina
(?), apre- Limitada
sentadora (abrev.)
de TV

Lema da
Bandeira
Nacional
O penteado de
Carlinhos
Brown

Contemplar
com prazer
Página
(na internet)

Animal
de carga

Dia das
(?): o 2o
domingo
de maio

Gêmeos 21/05 a 20/06

Há risco de deixar escapar uma informação sigilosa ou revelar seus
planos a gente falsiane, mentirosa e trapaceira. Tá amarrado! Dobre
a atenção para não cair em armadilhas nem ser vítima de fofocas.
Proteja seus segredos, especialmente seus projetos para o futuro.

Leão 22/07 a 22/08

Talvez tenha que rever alguns planos ou abrir mão de alguns
desejos. Evite bater de frente com chefes ou autoridades, pois
isso não será nada bom para a sua imagem: mantenha a calma
para não ter de buscar sua dignidade no lixo depois. Pode ter
mudanças no trabalho à tarde e tudo indica que serão a seu favor.

Virgem 23/08 a 22/09

Você estará com a cabeça cheia de ideias, sonhos e preocupações, então, vai precisar de muita disciplina para manter o foco
no trabalho e terminar o que começou. Lembre-se que nem tudo
que os outros dizem é verdade e confirme qualquer informação
para não fazer papel de trouxa.

Misturado
na devida
proporção

Escorpião 23/10 a 21/11

Compact
(?), o
popular CD

Divisão do
jogo de
tênis
Rochoso
(terreno)
Monograma de Rita

Órgão da
ONU
A criança
irrequieta

Ir e (?):
direito
básico do
cidadão

O "dente
do juízo"
Tipo de capacete (pl.)

Esporte de
Bruninho
Nota
fiscal

Componente do
esqueleto
Cria
Sistema
de venda
a prazo

Gravo
com uma
câmera
O que o
revisor
procura
no texto

Libra 23/09 a 22/10

Pode mudar de casa ou trocar os móveis de lugar para deixar
sua casa mais gostosa. Também pode mudar de emprego e se
reconciliar com alguém da família. A Lua turbina sua sensualidade
e promete momentos intensos na paquera e no romance.

Opõe-se
ao "X",
no jogo
da velha

Traje de
banho (pl.)
O lugar
desabitado

Meu, em
italiano

Câncer 21/06 a 21/07

Unir-se a outras pessoas e trabalhar em equipe será uma boa
opção para você hoje. A Lua protege as parcerias e avisa que você
pode conseguir bons aliados para seus projetos. Troque ideias,
especialmente com pessoas sábias e bem-sucedidas, pessoas
que possam ensinar o “pulo do gato” para você.

Instrumento do
painel de
aviões

Organização
como o
PT

(?)-TinTin, cão
de antigo
seriado
Estampilha de
cartas
No caso de

Pedra
vermelha
A primeira
letra

Distrair;
entreter

Relação
amorosa

Instância
superior
ao TRE
Propriedade
Terminação de
"erguer"

Você terá ainda mais ambição e disposição para correr atrás do
que quer. Agora, se você trabalha em equipe ou tem uma sociedade, é bom tirar o pé do acelerador e conversar bastante para
conciliar as suas vontades com as vontades dos outros.
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Peixes 20/02 a 20/03

Você terá muita facilidade para se comunicar com as pessoas hoje.
Deve, inclusive, ter cuidado para não se distrair com as conversas e
deixar os compromissos de lado. A Lua em quadratura com Sol e Mercúrio alerta que pode enfrentar conflitos e mal-entendidos no trabalho.
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Aquário 21/01 a 19/02

Procure conversar numa boa para resolver qualquer conflito sem
tretas. Júpiter no seu inferno astral avisa que vai se sair melhor
no trabalho se puder fugir de agitação e ficar mais de boa no seu
canto. Um ambiente tranquilo vai aumentar a sua concentração.
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Capricórnio 22/12 a 20/01

Sol e Mercúrio anunciam uma fase de transformações e algumas
mudanças podem não ser tão fáceis como você gostaria. Ainda bem
que a Lua traz doses extras de sorte, entusiasmo e criatividade. Cuide
bem do seu dinheiro e evite se arriscar em negócios duvidosos.
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Pode ser um bom momento para fazer consultas e exames preventivos de rotina ou para se informar melhor sobre um tratamento
importante. Já o Sol e Mercúrio reforçam o seu desejo de progredir
na carreira. Mas não espere moleza, viu, minha filha! Se quiser
crescer na vida, terá que estudar e se aperfeiçoar no que faz.

3/mio — oms. 4/disc. 10/espairecer — giroscópio.

Sagitário 22/11 a 22/12
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Projeto da delegacia da PF
deve ser entregue em 6 meses

PRF

Na gaveta há pelo menos cinco
anos, o projeto da nova delegacia da
Polícia Federal deverá ser entregue em
seis meses. O contrato com a empresa
que fará o desenho da estrutura foi
assinado pela PF de Cascavel na
última segunda-feira (9).
A informação foi confirmada pelo
delegado-chefe da Polícia Federal
de Cascavel, Everton de Oliveira,

em entrevista à Rádio Tarobá.
A nova delegacia terá 2.500
metros quadrados e será construída em um terreno de 10 mil
metros quadrados ao lado da
rodoviária. O local terá academia,
estande de tiro e dependências
para atendimento ao público.
A área, localizada na Avenida
Assunção, ao lado da Rodoviária

Carro tomba após ser atingido
por caminhão na BR-277

de Cascavel, foi doada em 2017 e,
em 2020, um novo projeto, de 3 de
agosto, ampliou para dezembro de
2023 o prazo para que o Ministério
da Justiça e Segurança Pública finalizasse as obras de construção da
nova sede da delegacia da Polícia
Federal de Cascavel.
O valor estimado para a construção é de R$ 8 milhões.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02
31
01
01
34

PM prende falso
policial em Cascavel

A PRF sinalizou o
local até a retirada
do automóvel do
acostamento

Um veículo de passeio tombou após
ser atingido na traseira por um caminhão na altura do KM 586 da BR-277, em
Cascavel.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária
Federal), o fluxo estava mais lento e, por

falta de atenção, o condutor do caminhão
bateu no veículo. Apesar dos estragos
materiais, não houve feridos.
Os dois motoristas foram submetidos
ao teste de bafômetro e o resultado foi
negativo para ingestão de álcool.

A Polícia Militar de Cascavel prendeu
em flagrante, na noite de segunda-feira,
um falso policial. Segundo a PM, o
homem se identificou como P2 - polícia
investigativa da PM. Após investigação,
a polícia chegou até o suspeito, que
portava uma pistola Taurus, PT 58,
calibre 380, e, no carro, um rádio na
função Scan. Na residência dele foram
encontrados uma espingarda alterada
para munição calibre .22, cerca de 380
gramas de maconha e 49 munições.
O homem foi atuado por porte ilegal de
arma de fogo, mas pagou fiança e vai
responder ao processo em liberdade.

Policial militar é preso na operação Easy Money

Um policial militar foi preso pelo
Gaeco do Mato Grosso, nessa terça-feira
(10), em Cascavel, durante ações da Operação Easy Money, que tem o objetivo de
combater um esquema de pirâmide financeira operado sob o disfarce de marketing
multinível, relacionado à prestação de serviços de aplicação no mercado financeiro.
Em Cascavel, foram expedidos mais
dois mandados de prisão. Além do PM
detido, um casal era procurado, mas não
foi localizado e está foragido.
Uma caminhonete que seria do servidor foi apreendida e encaminhada
à sede do Gaeco. Documentos foram

encaminhados ao Ministério Público para
dar sequência nas investigações.
O advogado Gustavo Borges, que
defende o policial, informou que “há equívocos na operação” e que em breve será
comprovada a inocência do cliente.

A OPERAÇÃO
Durante as ações, foram cumpridas 17
ordens judiciais entre mandados de prisão
preventiva, busca e apreensão e sequestro de bens em Mato Grosso, São Paulo,
Rio Grande do Sul, Paraná e Alagoas.
Segundo as investigações, o esquema
era realizado por meio da empresa King

Investimentos, com sede em Rondonópolis (MT), e o golpe rendeu ao grupo
milhões, e prejuízo a inúmeras pessoas
que foram enganadas em diversos locais
do País. Indícios apontam para a prática
de crimes de lavagem de dinheiro e contra
a economia popular.
A operação recebeu o nome Easy
Money, que significa dinheiro fácil em inglês,
e é, segundo o Gaeco do Mato Grosso, fruto
de investigação realizada no âmbito do PIC
(Procedimento de Investigação Criminal)
01/2019, e contou com apoio operacional
dos Gaecos de Alagoas, do Paraná, do Rio
Grande do Sul e de São Paulo.

CASCAVEL, 11 DE AGOSTO DE 2021

HOJE NEWS

13

14

ESPORTE

CASCAVEL, 11 DE AGOSTO DE 2021

FC Cascavel pode garantir
vaga na próxima semana
O FC Cascavel está bem próximo de garantir, matematicamente, a classificação para a
segunda fase da Série D. As contas
apontam que, se vencer a próxima
partida contra o Aimoré e contar
com um tropeço do Marcílio Dias,
a vaga já estará garantida com
três rodadas de antecedência, restando definir se na primeira ou na
segunda posição do grupo.
Após dois empates fora de
casa, o time volta a atuar no Estádio Olímpico. No sábado, recebe os
gaúchos do Aimoré, que precisam

COMO ESTÁ A SÉRIE D
CLASSIFICAÇÃO
1º FC Cascavel
2º Joinville
3º Caxias
4º Juventus-SC
5º Marcílio Dias
6º Aimoré
7º Esportivo
8º Rio Branco

P
22
20
13
13
11
10
9
6

J
10
10
10
10
10
10
10
10

V
6
5
3
3
2
3
1
1

E
4
5
4
4
5
1
6
3

D
0
0
3
3
3
6
3
6

GP
21
12
11
8
7
10
8
4

GC
11
4
9
7
12
11
10
17

SG
10
8
2
1
-5
-1
-2
-13

%
73,3
66,7
43,3
43,3
36,7
33,3
30
20

Cascavel confirma Liga Nacional
A equipe do ACH/Lanali/O2
Saúde/Cascavel disputará a Liga
Nacional de Handebol Masculino
pelo segundo ano consecutivo.
Após a nona colocação em 2020,
a equipe aurinegra agora busca um
melhor posicionamento na principal
competição da modalidade no País.
Marcelo “Cebola” Rizzotto, gestor e atleta cascavelense, afirmou
que, com a segunda disputa de

Liga, a equipe se aproxima dos
grandes da modalidade no cenário nacional. A 1ª Fase será disputada em Itajaí (SC), de 22 a 26 de
setembro, e a estreia será contra
Maringá no segundo dia, às 18h.
Além do primeiro adversário e
dos donos da casa na sequência, o elenco cascavelense
enfrentará Nacional (SC) e Londrina (PR), respectivamente.

Cascavelense de 15 anos
é convocado para a seleção
O cascavelense Eduardho
Keder Marcante foi convocado
para a seleção brasileira sub-15.
O zagueiro veste a camisa do Clube
Atlético Mineiro.
Nos próximos dias ele se junta
aos demais convocados para um
período de treinamentos na Granja
Comary, em Teresópolis (RJ). Com
foco no desenvolvimento da geração 2006, o técnico Dudu Patetuci
selecionou 26 atletas de 11 clubes
do Brasil para dez dias de treino. O

ASSESSORIA

vencer para seguir com chances de
brigar pelo G-4.
Ao longo da semana, o técnico Tcheco vai comandando os
treinos para montar o melhor
esquema e definir algumas possíveis trocas de peças.

grupo ficará concentrado de 13 a 22
de agosto e tem dois jogos-treinos
na agenda. Em Cascavel, Eduardho
foi atleta da Escolinha do Santos e
também teve passagem pelo futsal:
Clube Comercial, Colégio FAG e Adaf.
Fora daqui, passou por Chapecoense, Athletico-PR e Flamengo,
nas categorias sub-13.
O garoto joga desde os
cinco anos de idade e chegou
a fazer testes nas categorias de
base do Internacional.

TREINOS durante a semana vão definir o melhor
esquema para próximo jogo
CONFIRA COMO ESTÁ A SÉRIE A
# Time
1º Atlético-MG
2º Palmeiras
3º Fortaleza
4º Bragantino
5º Flamengo
6º Athletico-PR
7º Ceará
8º Santos
9º Atlético-GO
10º Bahia
11º Internacional
12º Corinthians
13º Fluminense
14º Juventude
15º Sport
16º São Paulo
17º América-MG
18º Cuiabá
19º Grêmio
20º Chapecoense

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

P
34
32
30
28
24
23
23
20
20
18
18
18
17
16
15
15
14
14
10
4

J
15
15
15
15
13
14
15
15
15
15
15
15
14
14
15
15
15
14
13
15

V
11
10
9
7
8
7
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
0

E
1
2
3
7
0
2
8
5
5
3
6
6
5
4
6
6
5
8
4
4

D
3
3
3
1
5
5
2
5
5
7
5
5
5
6
6
6
7
4
7
11

GP
23
27
25
25
25
22
17
16
12
19
16
12
10
10
8
11
12
14
8
12

GC
11
15
14
16
15
17
13
16
15
24
18
14
13
16
11
18
19
17
15
27

SG
12
12
11
9
10
5
4
0
-3
-5
-2
-2
-3
-6
-3
-7
-7
-3
-7
-15

%
76
71
67
62
62
55
51
44
44
40
40
40
40
38
33
33
31
33
26
9

16º RODADA
SÁBADO (14)
Bragantino x Juventude
Atlético-MG x Palmeiras
São Paulo x Grêmio
DOMINGO (15)
Corinthians x Ceará
Flamengo x Sport
Bahia x Atlético-GO
Cuiabá x Athletico-PR
Fortaleza x Santos
Internacional x Fluminense
SEGUNDA (16)
Chapecoense x América-MG
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Multimedalhistas integram
o Time Brasil em Tóquio

Depois de uma espera de cinco
anos, os Jogos Paralímpicos de
Tóquio, finalmente, vão começar.
No próximo dia 24 de agosto, a
cerimônia de abertura será realizada no Estádio Nacional do Japão,
às 8h (horário de Brasília). No dia
seguinte, começam as primeiras
disputas do evento.
A natação, segunda modalidade
com o maior número de representantes, estreia no primeiro dia do
evento com grandes nomes da
natação nacional e mundial na piscina do Centro Aquático de Tóquio
como o multimedalhista Daniel
Dias (classe S5), Carol Santiago
(S12) e Phelipe Rodrigues (S10).
No dia 24, a seleção masculina
de goalball enfrenta a Lituânia, a
partir das 21h, pela primeira fase
do Grupo A, enquanto a feminina
encara os EUA, às 5h30, pelo Grupo
D. Todos os horários são de Brasília.
Vale lembrar que a seleção masculina é a atual bicampeã mundial
da modalidade, sendo que a Lituânia é a sua maior rival.
O Brasil também enfrentará na
fase inicial da competição os Estados Unidos, prata na última edição
dos Jogos, o anfitrião Japão, além
da campeã africana, a Argélia.
No feminino, o Brasil busca
sua primeira medalha paralímpica.
Além dos EUA, bronze nos Jogos
Rio 2016, a Seleção vai ter pela
frente a poderosa Turquia, ouro
nos Jogos Rio 2016 e vice-campeã
mundial, o Japão e o Egito, que foi

RESULTADOS DE ONTEM
LIBERTADORES
São Paulo ?x? Palmeiras
COPA SUL-AMERICANA
Rosário Central ?x? Bragantino

convidado para o lugar da Argélia,
após as campeãs africanas renunciarem à vaga.
A Seleção Brasileira de futebol
de 5 busca o pentacampeonato
paralímpico. O Brasil está no Grupo
A, com os donos da casa. A estreia
brasileira será no dia 29 de agosto
contra a China, atual campeã asiática e tradicional adversária do Brasil em Jogos. A França completa o
grupo. No dia 4 de setembro ocorrerá a grande final.
Os Jogos Paralímpicos de
Tóquio 2020 contarão com a transmissão ao vivo dos canais SporTV.

DELEGAÇÃO
A delegação brasileira será composta por 257 atletas (incluindo
atletas sem deficiência como
guias, calheiros, goleiros e timoneiro), sendo 161 homens e 96
mulheres, além de comissão técnica, médica e administrativa, totalizando 432 pessoas.
Jamais uma missão brasileira
em Jogos Paralímpicos no exterior
teve tamanha proporção. Na última
edição fora do Brasil, em Londres

2012, o Brasil compareceu com
178 atletas, até então a maior.
O número para a capital japonesa
só é superado pela participação
nos Jogos Rio 2016, já que o Brasil
garantiu vagas em todas as modalidades por ser país sede e contou
286 atletas no total, ficando em 8º
lugar no ranking de medalhas.
ATLETISMO
A modalidade com o maior número
de atletas será o atletismo, com 65
representantes e 18 atletas-guia. Na
última edição do Mundial da modalidade, em 2019, o Brasil alcançou o
inédito e histórico segundo lugar no
quadro geral de medalhas.
Em seu Planejamento Estratégico, o CPB estabeleceu como
meta se manter entre as dez principais potências do planeta nos
Jogos Paralímpicos. Além disso,
também foi estabelecida uma meta
de par ticipação feminina: 38%.
Em Tóquio, a delegação terá 95
atletas mulheres com deficiência,
o que representa 40% da equipe
nacional, ou seja, neste quesito, o
objetivo foi até superado.

Messi acerta com Paris Saint-Germain

Messi agora é jogador do Paris SaintGermain. O vínculo de Messi com o
PSG será por duas temporadas, tendo a
opção de renovar por mais uma temporada, até o meio de 2024. Seu salário
rondaria os 35 milhões de euros (R$
214 milhões na cotação atual) líquidos
por temporada, com bônus incluídos isso o deixaria no nível dos vencimentos
de Neymar no elenco. A apresentação
oficial será nesta quarta-feira, no Parque
dos Príncipes, casa da equipe francesa.
O estádio já está sendo preparado
para receber o craque argentino.
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Em setembro, seleção pega
a Argentina em São Paulo

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

A Seleção Brasileira já tem seu
calendário e os locais de jogos definidos para a próxima Data Fifa, quando
serão disputados três jogos em setembro válidos pelas Eliminatórias da
Copa do Mundo de 2022. No dia 2,
o Brasil enfrenta o Chile. No domingo
seguinte, dia 5, o adversário será a
Argentina. O fechamento desta etapa
será contra o Peru, no dia 9.
Nesta sexta-feira, na sede da
CBF, no Rio de Janeiro, o técnico Tite
convocará a equipe para estes três
compromissos. A divulgação da lista CONVOCAÇÃO será anunciada nesta sexta-feira
está marcada para as 11h.
Líder das Eliminatórias com 100% seis pontos.
Três dias depois, em 5 de
de aproveitamento até aqui, a seleção
setembro, Brasil e Argenbrasileira vai a Santiago,
capital chilena, enfrentar Além da partida tina se enfrentam em São
Paulo, na Neo Química
os donos da casa.
diante dos
Enquanto o Brasil argentinos, Brasil Arena, às 16h. Marcado
anteriormente para março
soma 18 pontos e vem
enfrenta Chile
deste ano, o confronto foi
de vitórias contra Equae Peru pelas
adiado por conta da pandedor e Paraguai nas últiEliminatórias da
mia do novo coronavírus e
mas duas rodadas, o
Copa do Catar
confirmado para essa data
Chile teve uma sequênpela Conmebol.
cia de dois empates em
Assim como os chilenos, a
junho, contra Argentina e Bolívia,
e está na sétima colocação, com Argentina também vem de uma

sequência de dois empates em
junho, contra o próprio Chile e
também contra a Colômbia. Atualmente, os argentinos ocupam a
segunda colocação na tabela de
classificação das Eliminatórias.
Contra o Peru, no dia 9 de setembro, a seleção brasileira fecha esta
Data Fifa na Arena Pernambuco, no
Recife, às 21h30. Na última posição, os peruanos conquistaram a
sua primeira vitória nestas Eliminatórias exatamente na última rodada,
quando bateram o Equador por 2 a 1.

A Copa do Mundo Fifa já começou
para a Seleção Brasileira Masculina de
Futsal. A delegação já está na Granja
Comary, em Teresópolis (RJ), e iniciou a
preparação para o Mundial da Lituânia,
marcado para setembro.
Os 16 atletas e integrantes da comissão
técnica tiveram como primeira atividade o
teste RT-PCR para controle de covid-19. O
grupo almoçou na sequência do exame e
passou por atividades médicas e físicas.
Casa de todas as Seleções de futebol,
o Centro de Treinamento da CBF passa a
receber também as equipes de futsal do
Brasil. Com 12 anos de Seleção no currículo, o fixo Rodrigo falou sobre a importância de ter esta estrutura à disposição
para a modalidade. “É um momento histórico para a gente, um momento marcante

para o futsal, e a gente vai fazer tudo para
colocar nossa camisa aqui com a taça do
Mundial deste ano. Tantos ídolos passaram por aqui... é de arrepiar ver estas
camisas assinadas na parede... Quarto
que Neymar passou, Romário passou...
Estamos muito felizes com isso. É um prazer enorme!”
A equipe fica na Granja Comary só até
hoje, quando vai para o Rio de Janeiro seguir
a preparação para a Copa do Mundo Fifa no
Parque Olímpico, na Arena Carioca, até o dia
25. Três dias depois, a delegação embarca
para a Polônia para quatro amistosos.
O Brasil enfrenta os donos da casa
duas vezes, nos dias 2 e 4 de setembro, e
encara a Sérvia também em duas oportunidades, nos dias 6 e 8. No dia seguinte,
a delegação segue para a Lituânia para a

THAIS MAGALHÃES/CBF

Seleção Brasileira de Futsal se apresenta na Granja Comary

EXAME RT-PCR de controle de covid-19 foi a
primeira atividade dos atletas
disputa da Copa do Mundo Fifa.
No Grupo D da competição, o Brasil
estreia diante do Vietnã, no dia 13 de
setembro, às 11h (de Brasília).

