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 Os milionários e polêmicos contratos de concessão do transporte coletivo urbano 
e dos serviços limpeza urbana e coleta de lixo estão chegando ao fim. Os atuais 

contratos terão que ser prorrogados até a Prefeitura de Cascavel concluir os novos 
processos de licitação que terão audiências públicas nos dias 18 e 22 de dezembro, 

para o transporte e lixo, respectivamente. l Pág. 3

Transporte coletivo e lixo
terão audiências públicas
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Desde outubro, a 
Transitar concluiu a 
implantação de seis 
novas rotatórias no 

trânsito de Cascavel. Já 
são 29 instaladas e a 30ª 
será no cruzamento da 
Avenida Assunção com 

Rua Maranhão.
l Págs. 8e9

Rotatórias 
organizam e 
modernizam 
o trânsito
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Final de Ano chegando: 
devo ficar triste ou feliz?

Pronto! Chegou dezembro novamente e com ele a época das 
festas de fim de ano em que a maioria das pessoas oscilam entre a 
nostalgia de tempos que não voltam mais e a ansiedade deste período 
quando parece que o mundo vai acabar no próximo dia 31.

O primeiro contato começa na primeira música natalina somados 
aos ornamentos espalhados por todos os meios de comunicação. Com 
isto também chega o convite da lembrança do passado ou a preocu-
pação com o futuro.

A grande maioria das pessoas relembra os bons tempos, quando 
ainda se era criança e esperava a chegada do bom velhinho com 
presentes. Seria uma boa memória se não estivesse carregada de 
melancolia e tristeza de “tempos que já não voltam mais”.

Outro convite é entrar no ritmo acelerado e ansiedade de compras 
que são oferecidas para que o consumo aumente junto com a sua 
necessidade de acompanhar a insanidade que acomete a todos.

Verdade! Esta é uma época cheia de convites.
- Convite à tristeza
- Convite à melancolia
- Convite à ansiedade beirando a insanidade
Mas será que tem sempre que ser assim?
Pois bem! Eu lhe convido desta vez a fazer diferente. Ao invés 

de lamentar:
Use suas memórias para contar histórias alegres e prazerosas de 

ouvir, com direito a situações que possam gerar boas risadas.
No Consumo: sente-se e faça a lista de presentes para as pes-

soas que são importantes para você e as que lhe servem o ano todo. 
Compre presentes significativos. Priorize as Ongs que oferecem arte-
sanato e ajude pessoas sérias com objetivos de também ajudar outras 
pessoas com o seu consumo.

Na Tristeza: Aproveite para agradecer a oportunidade de ter 
vivido momentos felizes e principalmente para apreciar o que tem 
no presente. Assim você vibrará na frequência maior que existe, a 
do Agradecimento que, no mundo quântico, fará com que você seja 
retribuído pelo Universo com mais motivos para agradecer.

Com estas pequenas mudanças posso lhe garantir que o seu final 
de ano será diferente dos outros e se tornará inesquecível.

Você sempre terá motivos para continuar se lamentando sobre o 
passado que não volta mais, sobre o presente que é um fardo e sobre 
o futuro que lhe amedronta ou ter boas memórias para compartilhar, 
agradecer o presente e imaginar o futuro maravilhoso que chegará.

Mas, lembre-se! A escolha sempre será sua.
Boas festas!

Margareth Signorelli, é fundadra do ILE - Instituto de  Liberação 
Emocional - @margareth.signorelli 

“Estamos falando 
de algo muito 
significativo, 

nivelando o ponto 
de partida de todos os 
professores do 

Paraná”.

“Além disso, ao todo, no ano que vem, 
cada professor receberá quase R$ 10 

mil em gratificações, com um rea-
juste médio para toda a categoria de 20%”

Renato Feder, secretário de Estado da Educação e Esportes
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Brasília - A PF (Polícia Federal) 
deflagrou ontem (7) a Opera-
ção Bancarrota, decorrente 
de investigação realizada em 
conjunto com a CGU (Contro-
ladoria-Geral da União), que 
também participa das buscas. 
A ação investiga licitação para 
a realização do Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio), de 
2010 a 2018. De acordo com a 
CGU, uma auditoria realizada 
em 2019 revelou irregularida-
des nos contratos assinados 
pelo Inep (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira) com 
uma empresa responsável 
pela impressão dos exames, 
incluindo as provas do Enem.

Segundo a PF, de 2010 a 
2018 o Inep contratou para rea-
lização do Enem, sem observar 
as normas de inexigência de 
licitação, empresa que recebeu 
um total de R$ 728.645.383,37 
dos cofres públicos neste 
período. Além disso, acrescen-
tou a PF, apurou-se o envolvi-
mento de servidores do Inep 
com diretores da empresa, 
bem como com companhias 
de consultoria subcontratadas 
pela multinacional.

Segundo a CGU, as inves-
tigações revelaram a atuação 
de diretores e servidores do 
instituto com consultores das 
gráficas contratadas, no dire-
cionamento da contratação 
das empresas para impressão 
das provas.

Em 2019, a empresa entrou 
com pedido de falência, o que 
levou o Inep a realizar novo 
pregão eletrônico, resultando 
na contratação de empresa 
classificada em terceiro lugar 

Brasília - A partir de ontem 
(7), até o dia 14 de dezembro, 
as mantenedoras de ensino 
que desejarem que suas ins-
tituições participem do pró-
ximo processo seletivo do 
Fies (Fundo de Financiamento 
Estudantil) devem preencher 
as informações exigidas para 
cada curso, turno e local de 
oferta das vagas para finan-
ciamento, de acordo com 
informações do Ministério da 
Educação. A seleção vale para 
o primeiro semestre de 2022.

As instituições devem infor-
mar os valores das semestrali-
dades dos cursos de graduação 
com oferta de vagas no Fies, for-
mas de reajustes do valor total 
do curso, conforme definido 
pelo Comitê Gestor do Fies, 
realização de processo seletivo 
próprio para formação de turma 
em período inicial e proposta de 
número de vagas a serem ofer-
tadas neste primeiro processo 
seletivo de 2022.

Segundo o edital nº 81, 
publicado no dia 1º de dezem-
bro, são dois os períodos para 
a adoção de procedimentos 
por parte das mantenedoras. 
Em uma segunda etapa, reali-
zada de 15 a 20 de dezembro, 
as mantenedoras poderão 
revisar e retificar o Termo de 
Participação, documento exi-
gido das instituições que dese-
jarem participar do Fies.

A seleção das vagas a serem 
ofertadas no programa é feita 
pela Sesu (Secretaria de Educa-
ção Superior) do MEC. A secre-
taria observa disponibilidade 
orçamentária e financeira e 
conceito no Sistema Nacional 
de Avaliação do Ensino Supe-
rior (Sinaes), entre outras fatu-
ras, antes de finalizar a seleção.

Operação Bancarrota da PF 
investiga corrupção no Inep

ABR

no certame, após a desclassifi-
cação das duas primeiras.

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
Segundo a PF, os contratos 

sob investigação totalizaram 
um pagamento às empresas 
de R$ 880 milhões, desde 
2010. Deste montante, esti-
ma-se que cerca de R$ 130 
milhões foram superfatura-
dos para fins de comissio-
namento da organização cri-
minosa, que seria composta 
por empresários, funcioná-
rios das empresas envolvidas 
e servidores públicos.

A PF diz ainda que as inves-
tigações apontam para um 
enriquecimento ilícito de R$ 5 
milhões de servidores do Inep 
suspeitos de participação no 
esquema criminoso. Os envol-
vidos são suspeitos do cometi-
mento dos crimes de organiza-
ção criminosa, corrupção ativa 

e passiva, crimes da lei de lici-
tações e lavagem de dinheiro, 
com penas que ultrapassam 20 
anos de reclusão.

DILIGÊNCIAS
São cumpridos 41 manda-

dos de busca e apreensão no 
Distrito Federal, São Paulo e 

Aberto prazo 
para adesão de 
mantenedoras 
ao Fies

Rio de Janeiro, além de ter 
sido determinado pela Jus-
tiça Federal o sequestro de 
R$ 130 milhões das empresas 
e pessoas físicas envolvidas. 
Foram destacados 127 poli-
ciais federais e 13 auditores 
da CGU para o cumprimento 
das diligências. 

 O presidente Jair Bolso-
naro assinou, na segunda- 
feira (6), medida provisó-
ria  que altera o Prouni (Pro-
grama Universidade para 
Todos), que concede bolsas 
de estudo integrais e par-
ciais em faculdades particu-
lares. A medida foi publicada 
ontem (7) no Diário Oficial 
da União. De acordo com a 
Secretaria-Geral da Presidên-
cia, a medida busca ampliar 
o acesso a estudantes egres-
sos do ensino médio privado 
que fizeram o curso com  
bolsas parciais. 

Na seleção, também está 

incluída a possibilidade de 
dispensa de apresentação do 
documento que comprovem 
a renda familiar e a situação 
de pessoas com deficiência, 
quando as informações esti-
verem disponíveis em ban-
cos de dados de órgãos do 
governo. Além disso, houve 
alteração na reserva de cotas 
destinadas a negros, povos 
indígenas e pessoas com 
deficiência. Com a medida, 
o percentual de pretos, par-
dos ou indígenas e pessoas 
com deficiência será consi-
derado de forma isolada, e 
não mais em conjunto. A MP 

também prevê a inclusão de 
penalidade de suspensão 
imposta para quem descum-
pre as obrigações assumi-
das no termo de adesão e a 
readmissão da mantenedora 
da universidade punida com  
a desvinculação.

Segundo o órgão, as alte-
rações têm o objetivo de 
“ampliar as políticas de inclu-
são na educação superior, 
diminuindo a ociosidade na 
ocupação de vagas antes dis-
ponibilizadas, e promover o 
incremento de mecanismos 
de controle e integridade e a 
desburocratização”. 

Medida Provisória amplia acesso ao Prouni
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 No próximo ano serão 
realizadas novas licitações 
para os contratos de coleta 
de lixo e limpeza urbana e do 
transpor te coletivo urbano 
de Cascavel, esses são dois 
dos três principais contra-
tos do Município de Casca-
vel que serão assinados na 
gestão do prefeito Leonaldo 
Paranhos. O contrato do lixo 
termina no dia 1º de janeiro, 
No transpor te coletivo, os 
contratos terminam em 31 
de dezembro e 6 de fevereiro. 
As novas licitações ainda não 
têm data para acontecer e o 
que é certo, nos dois casos 
é a prorrogação.

Entretanto, os estudos 
dos dois contratos que foram 
elaborados após um estudo 
técnico da Fipe (Fundação 
Instituto de Pesquisa Eco-
nômicas), já foram finaliza-
dos e agora seguem para 
o debate com a sociedade.  
A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e a Transitar 
já divulgaram as datas para 
a realização das Audiências 
Públicas para apresenta-
ção das minutas de edital e 
debate dos projetos, na qual 
representantes do Município 
irão explanar todas as mudan-
ças, processos e novidades. 

TRANSPORTE COLETIVO
A primeira audiência será 

promovida pela Transitar no 
dia 18 de dezembro, das 9h 
às 12h, para apresentar o 
projeto e as minutas de edi-
tal do novo modelo de con-
cessão do serviço público de 
transporte para Cascavel, no 
Teatro Emir Sfair.

Para o novo contrato do 
Transporte Coletivo, a princi-
pal mudança é que o sistema 
de transporte passará a ser 
mais um setor de investimen-
tos do Município. A adminis-
tração municipal vai investir 
principalmente em três fren-
tes nessa nova licitação: na 

compra de dez ônibus elé-
tricos, que vão circular nas 
linhas de eixo, nas Aveni-
das Brasil, Tancredo Neves, 
Barão do Rio Branco e Car-
los Gomes, num custo inicial 
de R$ 3,8 milhões cada; na 
isenção do ISSQN (Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza) da empresa ven-
cedora; e ainda no subsídio 
de par te da tarifa para que  
ela não ultrapasse os atuais 
R$ 4,10. 

CONTRATO DO LIXO
Já quanto ao contrato 

de concessão dos serviços 
públicos de limpeza urbana 
e manejo de resíduos sóli-
dos de Cascavel. A audiência 
está marcada para o dia 22 
dezembro de 2021, das 9h 
às 12h, no auditório da Pre-
feitura Municipal de Cascavel.

O novo contrato de coleta 
de resíduos é mais complexo 
que o atual, por conta disso, 
demanda um estudo maior. 
De acordo com o prefeito Leo-
naldo Paranhos, foi realizado 
um estudo para implantar um 
sistema moderno. “Nós fize-
mos um estudo, nós vamos 
implantar o sistema de coleta 
de resíduo sustentável, que 
vai desde a ampliação da 
separação do lixo, a unidade 
de separação lá no aterro, 
a implantação da unificação 
do sistema dos ecopontos, 
a ampliação da nossa usina 
de energia elétrica, é uma 
composição grande que a 
gente vai fazer. O sistema de 
coleta de lixo nosso é muito 
antigo, tem já muito tempo, 
está defasado e apesar de ter 
uma qualidade boa a gente 
quer apresentar um novo sis-
tema”, detalhou.

A comunidade, que está 
convidada a participar para 
conhecer as novas propos-
tas, tirar dúvidas, apresentar 
sugestões e tecer comentá-
rios sobre os novos modelos. 

Homenagem
A Câmara de Cascavel 
realizou ontem (7) durante 
a sessão legislativa, Voto 
de Congratulações e 
Aplausos ao Tenente-
Coronel Rubens Garcez, 
pelo mérito e importante 
contribuição a Cascavel 
na sua passagem nesses 
cincos anos frente ao 
comando do 6º Batalhão 
da Policia Militar do Estado 
do Paraná. Garcez deixou 
o comando o 6° BPM na 
última sexta-feira (3).

Nova Diretoria
O Conselho Municipal 
do Meio Ambiente 
convocou os membros 
para a reunião especial de 
eleição. A eleição ocorreu 
ontem (7) no auditório 
da OAB Cascavel. Dessa 
forma, os eleitos foram: 
José Flávio Cândido Junior 
- Presidente do Coman; 
Celso Aparecido Polinarski 
- vice-presidente; Prescila 
Daga Moreira Sgarioni 
- primeira secretária 
e Osvaldo Kuczman - 
Segundo Secretário.

Denúncia
O vereador Celso Dal Molin (PL) apresenta hoje (08), 
uma denúncia na 7º Promotoria de Justiça – GAECO, 

pedindo a investigação de possíveis irregularidades na 
utilização, concessão de uso e relatórios financeiros dos 

casulos industriais de 2011 a 2017. Os casulos funcionam 
nos núcleos industriais do município e têm a função de 
incentivar o desenvolvimento econômico e estimular o 

crescimento de pequenas empresas.

Calendário Oficial
O secretário de cultura de 
Cascavel, Luis Ernesto Meyer 
Pereira e o coordenador do 
Museu de Artes de Cascavel, 
Antonio Carlos Machado, se 
reuniram com a Comissão 
Especial do Legislativo que 
analisa as leis que tratam 
de datas comemorativas e 
nomes de espaços públicos 
de Cascavel, para discutir 
a minuta do projeto que 
institui oficialmente o 
calendário oficial do 
Município de Cascavel.

Reajuste
A Câmara de Cascavel 
aprovou em primeiro e 
segundo turno de votação 
o Projeto de Lei nº 151/21, 
que trata do reajuste no 
vencimento dos servidores 
públicos municipais de 
Cascavel. O percentual foi 
definido pelo INPC, que 
acumulou 2,46%. A revisão 
é referente ao período de 
maio de 2019 a abril de 
2020 e será paga a partir 
de 1º de janeiro de 2022, 
aplicável sobre as tabelas 
de vencimentos vigentes. 

Moção
A Câmara de Cascavel aprovou ontem (7), a Moção 
de Apelo nº 67, solicitando a reabertura do ensino 
médio noturno do Colégio Estadual Olinda Truffa 
de Carvalho ao Secretário de Estado da Educação 
e Esportes do Paraná, Renato Feder e ao Núcleo 

Regional de Educação, para a totalidade do 
atendimento à estudantes.

Contratos milionários 
discutidos em duas 
audiências públicas
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Indicadores confirmam crescimento
de Cascavel mesmo com a pandemia

Mesmo em meio à pandemia 
que impôs um novo ritmo de tra-
balho e trouxe um “novo normal” 
para todos os lugares do mundo, 
Cascavel tem apresentado evo-
lução econômica que conseguiu 
driblar a crise provocada pelo 
coronavírus projetando a cidade 
a um patamar diferenciado, com 
investimentos que beneficiam 
toda a população.

Entre as maiores cidades do 
Paraná, Cascavel tem a maior 
soma do investimento sobre a RCL 
– Receita Corrente Líquida - (32%) 
e o maior saldo emprego por habi-
tante, além do maior crescimento 
(60,37%) do valor adicionado da 
indústria. Outro fator de destaque 
em Cascavel é o compromisso dos 
contribuintes que elevou a arreca-
dação do Município em 2021 e, 
consequentemente, aumentaram 
os investimentos feitos pelo poder 

público na cidade.
Isso possibilitou, por exemplo, 

Cascavel a ter o maior investi-
mento por aluno no quarto bimes-
tre do ano. Cascavel investe 
mensalmente R$ 1.235,16 por 
aluno. Esse valor está acima da 
média das cidades do Paraná (R$ 
1.219,85) e dos municípios do Bra-
sil (R$ 1.106,51).

 
RECEITA

Os contribuintes fizeram “uma 
demonstração de amor à cidade” 
ao longo do ano e, mesmo diante 
das dificuldades impostas pela 
pandemia, pagaram seus tributos 
auxiliando o Município em novos 
investimentos. Todos os tributos 
municipais apresentaram cres-
cimento no quar to bimestre do 
ano. O IPTU, por exemplo, teve 
aumento de 74% em relação ao 
mesmo período de 2017, primeiro 

ano da primeira gestão do pre-
feito Leonaldo Paranhos, com 
a arrecadação saltando de R$ 
42.932.369,58 para R$ 74. 
845.230,63.

A arrecadação do ISS, no 
mesmo período, saltou de 
R$ 98.785.607,57 para R$ 
137.512.137,20, o que representa 
39% a mais. O maior percentual 
de aumento na arrecadação ocor-
reu com o ITBI que saiu de R$ 
24.963.785,57 em 2017 para 
R$ 53.159.281,04, o que corres-
ponde a 113% a mais. O IRRF teve 
60% a mais de arrecadação e saiu 
de R$ 26.309.445, 49 para R$ 
42.156.651,75.

Nos últimos cinco anos o 
crescimento da RCL foi de 36% 
saindo de R$ 713.992.384,50 no 
quarto bimestre de 2017 para R$ 
1.101.514.306,35 para o mesmo 
período deste ano.

SECOM
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Entrega dos presentes para as 
“cartinhas” deve ser feita até hoje

Se você adotou uma cartinha 
escrita por crianças e adolescen-
tes assistidos pelos Cras (Centros 
de Referência e Assistência Social 
) e CCIs (Centros de Convivência 
Intergeracional), então, não se 
esqueça: Hoje (8), quarta-feria,  é 
o último dia para fazer a entrega 
dos presentes na Secretaria de 
Assistência Social de Cascavel.

A iniciativa tem como objetivo 
beneficiar 1,1mil crianças e ado-
lescentes de famílias em situação 
de vulnerabilidade social que são 
atendidas pelas unidades do Cras 
Cancelli, CEU, Eureca II, CCI Cas-
cavel Velho, Cras XIV de Novembro, 
CCI Morumbi, Cras Riviera, Cras 
Central (Área Rural), Cras Casca-
vel Velho e Centro da Juventude. 
As crianças e adolescentes que 
frequentam esses serviços rece-
bem atendimento diário com 
atividades de cultura, espor te, 
cidadania, inclusão digital, além 
da oferta de alimentação.

A entrega dos presentes para 
as crianças será realizada nas pró-
prias unidades assistenciais, com 
momento de brincadeiras e muita 

SECOM

diversão para que este momento 
permaneça como memórias afeti-
vas. Todas as cartinhas foram ado-
tadas, os presentes já estão sendo 
entregues e está sendo feito todo 
o planilhamento. Desta forma a 
secretaria tem o controle de todas 
as entregas.

Os pacotes delicadamente fei-
tos pelo “Papai Noel” que adotou 
a cartinha serão entregues a partir 

do dia 10. “Fazemos todo este pla-
nejamento para termos o controle 
das cartas que são entregues à 
população e dos presentes que 
chegam. Assim nenhuma das nos-
sas crianças e adolescentes fica-
rão sem os presentes desejados. E 
muitos deles são de material esco-
lar, cestas de doces e brinquedos”, 
disse  Sandra Castilho, assistente 
social da Seaso.
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Decisão do Supremo beneficia 
empresas associadas a Acic

Uma decisão do Superior Tribunal 
Federal sobre a cobrança de ICMS 
na energia e telecomunicações vai 
beneficiar empresas já associadas 
e novas filiadas da Associação 
Comercial e Industrial de Cascavel. A 
decisão do STF, do último dia 22 de 
novembro, reduz a alíquota do ICMS 
cobrada pelo estado do Paraná nes-
ses dois serviços.

O percentual praticado no 
Paraná nas tarifas era de 25%, 
mas como o STF passou a enten-
der que energia e telecomuni-
cação são serviços essenciais 
então essa cobrança não poderá 
ultrapassar a alíquota de 18%. A 
sentença do Tribunal permite o 
ressarcimento retroativo dos valo-
res cobrados a mais nos últimos 
cinco anos. Atenta a essa discus-
são em Brasília, a Câmara Técnica 
Tributária sugeriu e a diretoria da 
Acic aprovou o ingresso de uma 
ação coletiva para beneficiar os 
associados.

A decisão do STF, de acordo 
com o coordenador da Câmara Téc-
nica Tributária, Jeferson Silva, per-
mitirá, segundo as estimativas que 
têm sido feitas, o ressarcimento 

de até seis faturas de energia elé-
trica e de seis de telefonia (fixo ou 
móvel). Por sugestão do ministro 
Dias Toffoli, o ressarcimento, num 
primeiro momento, atenderá ape-
nas as ações propostas até a data 
do julgamento, que foi no dia 22 
de novembro. A Acic entrou com a 
ação no dia 28 de setembro último.

UM ANO
Com essa decisão, a Acic 

aguardará o encerramento do seu 
processo e então informará os 

associados sobre procedimentos 
para o ressarcimento e a compen-
sação dos valores. A ação cole-
tiva vai beneficiar empresas já 
filiadas à associação comercial e 
também àquelas que vierem a se 
filiar. A previsão, se tudo correr 
bem, é de encerramento da ação 
com os respectivos pagamentos 
em aproximadamente um ano. 
“Essa é uma grande vitória para 
a Acic e às empresas que ela 
representa”, diz o presidente da 
entidade, Genesio Pegoraro.

JEFERSON Silva fala da ação em reunião de diretoria da associação comercial

ASSESSORIA
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Paranhos recebe alunos destaque em ciência e tecnologia

Educação apresenta em Brasília 
iniciativas inovadoras de Cascavel

O prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos, recebeu neste início de 
semana um grupo de alunos das 
redes pública e particular de ensino 
que participaram, ao longo deste 
ano, de 16 eventos voltados à ciên-
cia e tecnologia. Em todos eles rece-
beram troféus e medalhas por conta 
dos projetos apresentados.

O ultimo evento em que os estu-
dantes foram inscritos foi a Fene-
cit (Feira Nordestina de Ciência e 
Tecnologia) realizada em Recife, 
Pernambuco no período de 8 a 13 
de novembro. “Cascavel levou a 

Cascavel foi um dos municípios 
convidados a par ticipar da 18ª 
SNCT (Semana Nacional de Ciên-
cia e Tecnologia), que acontece em 
Brasília de 3 a 10 de dezembro. 
A Semed (Secretaria Municipal 
de Educação) levou para a capital 
federal exemplos de ações inova-
doras implantadas na rede pública 
municipal de ensino. Quem passou 
pelo estande montado no Pavilhão 
de Exposições do Parque da Cidade 
teve a oportunidade de conhecer 
publicações da Semed, os novos 
laboratórios e projetos de infraes-
trutura nas unidades escolares.

Foram expostas publicações 
como o Currículo para Rede Pública 
Municipal de Ensino de Cascavel, 
livro Cascavel Meu Município e 
Guia Vivências e Experiências. 
Além das publicações, foram apre-
sentados os novos laboratórios de 
Ciências implantados em 2021, 
os projetos de infraestrutura das 
unidades escolares e, alinhados 
à temática do evento,  o Projeto 
Aprender Digital e a Informática e 
Robótica Educacional.

Pelo estande da Semed 

 SEMED

passaram o secretário de Educa-
ção Básica do Ministério da Educa-
ção, Mauro Luiz Rabelo, a diretora 
de Articulação e Apoio às Redes 
de Educação Básica, Ana Caroline 
Santos Calazans Vilasboas e o 
coordenador-geral de Tecnologia 
e Inovação da Educação Básica, 
Álvaro José Andrade Carneiro. “É 
um orgulho para a Educação de 
Cascavel ter sido convidada para 
expor nossos projetos e ações para 
visitantes de todo o Brasil. Nós não 

temos medido esforços para inse-
rir nossos alunos em atividades de 
ciência, tecnologia e sustentabili-
dade porque entendemos que são 
os grandes eixos curriculares da 
educação”, destaca a secretária 
Marcia Baldini.

A Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia foi instituída por decreto 
presidencial  em  junho de 2004 e 
é realizada anualmente sob coor-
denação do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações.

maior delegação e trouxe para casa 
oito prêmios”, disse o professor 
Maycon Lourenço, diretor da Escola 
Eureca, onde os alunos participam 
das aulas de ciências e tecnologia.

O estudante Jean Rafael Kot, 
de 14 anos, foi premiado com o 
projeto de um dispositivo de medi-
ção de temperatura e umidade nos 
ambientes de trabalho. “Assim dá 
para saber como está o ambiente 
e se há algum risco para o traba-
lhador”, disse ele. Já Bernardo 
Camargo, de 12 anos, foi premiado 
com o projeto de uma plataforma 

de realidade aumentada e virtual 
para estudo da palenteologia utili-
zando QR Code.

A estudante Rafaela Ribas foi 
premiada com o projeto de uma 
caixa de transportes de órgãos 
automatizada. “Atualmente, usamos 
muito no Brasil o gelo para refrigerar 
a caixa que transporta os órgãos até 
o local de destino. A ideia é usar a 
célula peltier que refrigera a caixa 
de modo eficiente no controle da 
temperatura tornando o transporte 
de órgãos para transplante mais efi-
ciente e seguro”.
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Reorganizando e modernizando
para um ‘Transitar’ mais seguro
Um trânsito seguro e com fluidez 

é sempre um desafio nos grandes 
centros e em cidades em franco 
desenvolvimento como Cascavel. 
A Capital do Oeste, infelizmente, 
é conhecida por ter um “trânsito 
violento”. Porém, esta é uma reali-
dade que vem sendo trabalhada e 
modificada, especialmente a partir 
da instalação da Transitar, nova 
Autarquia Municipal de Mobilidade, 
Trânsito e Cidadania de Cascavel, 
substituiu a antiga Cettrans.

A implantação de rotatórias, 
além do reforço da sinalização e 
orientações sobre como se prote-
ger e cuidar do próximo quando o 
assunto é mobilidade e trânsito. E, 
segundo a Transitar, tudo começa 
pelas ações propostas pela enge-
nharia de trânsito, baseadas em 
dados estatísticos que são repas-
sados pelo Corpo de Bombeiros, 
Contrans e outros órgãos públicos 
que são ligados ao transporte.

“Baseando-se nessas estatís-
ticas nós sabemos onde investir, 

no que investir, qual o melhor ho-
rário para fiscalização e ações 
de conscientização; quais são 
os melhores locais o que resul-
ta em educação de trânsito para 
levar melhores resultados a po-
pulação”, disse a presidente da 
Transitar, Simoni Soares.

INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
Pesquisa realizada pela Transi-

tar constatou que no inicio do ano 
49% das autuações no trânsito 
eram pela falta de habilitação dos 
condutores. Até o final primeiro se-
mestre do ano, 50% dos conduto-
res que vieram a óbito no trânsito 
da área urbana, não possuíam a 
CNH (Carteira Nacional de habi-
litação). Outro dado estatístico 
comprovado, foi de que os maio-
res índices de acidentes vinham 
das vias semaforizadas, apesar 
de Cascavel possuir 82% da área 
urbana dotada de sinalização e se-
máforo, além de vários dispositi-
vos de redução de velocidade.

A presidente da Transitar res-
salta que a autarquia todos os pe-
didos e reivindicações repassada 
pela população são repassados 
para o setor de Engenharia de 
Trânsito. Ocorre que muitas vezes 
o maior problema é a velocidade 
dos próprios condutores, por isso 
o aumento das “blitz” no trânsito 
como um alerta de orientação, 
tem sido uma das ferramentas 
utilizadas pela Transitar. E, segun-
do Simone Soares, o resultado foi 
visível. No segundo semestre de 
2021, os números de autuações 
por falta de habilitação reduziu 
para 20%. A partir disso, a Tran-
sitar passou a intensificar ações 
e investir em faixas avançadas, 
bolsões para motociclistas, rotató-
rias e em outras frentes.

A Transitar também implemen-
tou uma educação de trânsito dire-
cionada e criativa. “Nós levamos 
a ‘Dona Morte’, no centro da ci-
dade, para conversar com a gale-
ra que está no bar com a chave 
do carro em uma mão e na outra 

um copo de cerveja. Esse é nosso 
foco, como será o impacto dessa 
ação para as pessoas. E claro com 
outras ações também educativas 
nas escolas, faixas de pedestres, 
todos devem ter responsabilidade, 
conscientização, atenção e enten-
der o seu papel nas vias públicas”, 
completou Simoni Saores.

ROTATÓRIAS
Esses dispositivos têm alcança-

do os objetivos propostos: seguran-
ça e fluidez. Por ser novidade, as 
pessoas ainda não adquiriram a cul-
tura da rotatória, porém, os equipa-
mentos têm melhorado - “e muito” 
- o trânsito. Praticamente não são 
registrados acidentes nas rotatórias 
e, quando há, é de pequena monta 
pela simples “falta de atenção”.

Desde outubro, a Transitar con-
cluiu a implantação de seis novas 
rotatórias, completando 29 já ins-
taladas em Cascavel. A 30ª será 
implantada no cruzamento da Rua 
Maranhão com a Avenida Assun-
ção nos próximos dias. 

COMO TRAFEGAR?
A encarregada do setor de Edu-

cação e Cidadania da Transitar, 
Luciane de Moura, lembra que o 
Código de Trânsito Brasileiro esta-
belece que a preferência de passa-
gem, no caso de rotatórias, é dos 
veículos que já estão trafegando 
por elas. Mas, como proceder para 
entrar e sair destes locais?

Ao aproximar-se de uma rotató-
ria, assim como em qualquer cru-
zamento, o condutor deve, em pri-
meiro lugar, reduzir a velocidade e 

 Transitar projeta 100% de 
sinalização nas áreas escolares

A Transitar inicia, ainda nesse ano, um cronograma muito especial de 
sinalização, voltado à segurança de toda a comunidade escolar de Cascavel. 

Enquanto alunos e professores descansam nas férias, o pessoal da sinalização 
vai trabalhar para que as 191 áreas escolares estejam prontas na volta às 
aulas. De agora até o início de fevereiro, a meta é de que 100% da rede 

escolar de Cascavel esteja com o entorno sinalizado para o ano letivo 2022. 
Os serviços tiveram início nesta tarde pela região norte da cidade, onde as 
equipes já sinalizaram a área da Escola Municipal Aníbal Lopes da Silva, do 

Bairro Floresta, e o Colégio Estadual Francisco Lima.

manter a atenção. Observe se há 
pedestre na faixa. A preferência 
é dele. Outra regra fundamental 
é sempre respeitar a preferência 
e ceder passagem para quem já 
está trafegando na rotatória, inde-
pendente da categoria ou do tipo 
de veículo. No caso de não haver 
nenhum veículo circulando a prefe-
rência é de quem chegar primeiro. 

CONFIRA OS NOVOS LOCAIS COM ROTATÓRIAS
Ü Rua Maria Tereza Figueiredo x Rua Leonardo da Vinci - Interlagos
Ü Rua Maria Tereza Figueiredo x Avenida Interlagos - Interlagos
Ü Jacarezinho x Rua Bom Jesus x Rua Machado de Assis – Região do Lago
Ü Rua Flamboyant x Rua Jequitibá – Tropical
Ü Rua Mato Grosso x Treze de Maio - Centro
Ü Rua Pernambuco x Marechal Deodoro - Centro
Ü Rua Maranhão x Avenida Assunção – na programação
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Biblioteca Pública de Cascavel reto-
mou as atividades abertas ao público 
que, em função da pandemia, estive-
ram fechadas desde outubro de 2020. 
Embora a pandemia ainda não tenha 
acabado, com a vacinação em massa 
atingida em Cascavel e com as noções 
dos cuidados básicos para que não haja 
mais o contágio do vírus, a biblioteca 
reabriu, segunda-feira (6), para que a 
população possa seguir buscando conhe-
cimento e frequentar o espaço.

Os setores que reabriram são Perió-
dicos, Videoteca e Cinema. Além deles, 
os acervos de livros de pesquisa, lite-
ratura, literatura infantil e gibiteca que 
voltaram a ser de livre acesso aos leito-
res. Para a utilização do Cinema assim 
como os grupos que desejarem fazer 
o Bibliotur (visita guiada) é necessário 
fazer a reserva com antecedência atra-
vés do (45) 3902-1370.

O telecentro ainda permanecerá 
fechado até meados de fevereiro de 

2022, quando retornará juntamente 
com o ano letivo, trazendo de volta os 
cursos de informática básica. O uso 
de máscara continua obrigatório e o 
ato de passar álcool em gel nas mãos, 
antes e depois de buscar os livros nas 
estantes, é indispensável, assim como 
o distanciamento social.

O horário de funcionamento da 
biblioteca é das 8h às 17h e o retorno de 
horário normal está previsto para o pró-
ximo ano, mas ainda sem data definida. 

 O Governo Municipal de Cas-
cavel foi representado ontem 
(7), em Curitiba, pela Secretaria 
de Assistência Social (Seaso) na 
solenidade de entrega do Prêmio 
Fortis Paraná 2021. O projeto do 
Coral Rouxinol, desenvolvido pelo 
Eureca I, foi um dos finalistas. A 
solenidade aconteceu no final da 
tarde, no plenário da Assembleia 
Legislativa do Paraná.

O prêmio é uma iniciativa da 
Secretaria de Estado da Justiça, 
Família e Trabalho . “O projeto 
Coral Rouxinol, composto por crian-
ças e adolescentes do Eureca I, é 
um serviço da Secretaria Municipal 
de Assistência Social de Cascavel 
em parceria com a Unimed e  está 
entre os três finalistas ao prêmio”, 
explicou Adriana Aparecida Rossini 
Leifheit, coordenadora Eureca I.

Para a gerente do Território 
Leste, Rosangela Gouveia “o mais 
lindo de tudo isso foi o engaja-
mento das nossas Unidades CCIs 
(Centro de Convivência Intergera-
cional) que aceitaram o desafio e 
inscreveram os projetos”.

A coordenadora Eureca I relatou 
ainda que há mais de três anos o 
Coral Rouxinol vem transformando 
vidas. “O coral tem como objetivo  

Biblioteca retoma atividades abertas ao público 

Projeto Coral Rouxinol é finalista 
do Prêmio Fortis Paraná 2021

o cuidado, carinho  e proteção  com 
cada participante, bem como com 
suas famílias as quais tem um 
papel extremamente importante 
durante toda essa caminhada. 
Estive em Curitiba representando 
cada criança e adolescente que faz 
parte do Coral com certeza cada 
uma está no meu coração. Não 
posso deixar de agradecer nossa 

Projetos inscritos no prêmio
l Combater o trabalho Infantil e a Violência digital Cyberbullying – CCI Cascavel Velho; 
l Intervenção Visual pela arte do Graffiti -  CCI Cascavel Velho;
l Prevenção ao uso de substâncias psicoativas - CCI Eureca 2;
l Todos contra o Cyberbullying, Relato de experiência realizado no Centro de Convivência   
     Intergeracional Morumbi;
l Projeto Coral Rouxinol Eureca 1;
l Desenvolvimento Pessoal para o Mercado de Trabalho Formal - Centro da Juventude (CJ). 

 SECOM 

grande parceira a Unimed Cascavel 
a qual nos acolheu, a maestrina 
Clarice Engelmann e o tecladista 
Vinicius pelo profissionalismo e 
olhar mais que humano com nos-
sas crianças; a toda equipe do 
Eureca 1 e sem dúvida a Secreta-
ria Municipal de Assistência Social 
pelo apoio incondicional. Só pode-
mos dizer gratidão”, concluiu. 
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01

Aquário 21/01 a 19/02

Peixes 20/02 a 20/03
Questões desafiadoras relacionadas a família, vida pessoal, lar, pas-
sado e emoções pessoais podem emergir. Busque ter um olhar obje-
tivo, mas expressando o que realmente sente. Conversas sobre ques-
tões pessoais pedem equilíbrio e objetividade, mas sem repressão.

Mercúrio no seu signo hoje te faz mais eloquente, curioso, adap-
tável e expressivo. Hoje você se depara com questões nas rela-
ções que podem ser desafiadoras, em especial a comunicação 
e adaptabilidade. Busque ter espaço para o diálogo e para ouvir 
os outros com mais empatia.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
O trabalho deve exigir mais de você no período da manhã. É pro-
vável que enfrente alguns imprevistos ou desafios, principalmente 
ao aprender uma nova tarefa ou ao defender sua opinião sobre um 
assunto delicado. Procure falar com bastante calma para evitar 
discussões e mal-entendidos, ok

Sua mente se encontra num período muito ativo, numa busca 
por informações, estudos, comunicação e praticidade. Todavia, 
questões desafiadoras de ordem filosófica, moral, ética, religiosa 
ou de princípios fazem um contraponto hoje. 

Sua mente se encontra voltada para seu senso de valor próprio, 
finanças, posses materiais, talentos e valores. Hoje, questões 
desafiadoras de bens compartilhados, divisões, heranças, sexua-
lidade ou emoções profundas podem emergir. Esteja aberto a 
dialogar de maneira pacífica e flexível.

Câncer 21/06 a 21/07
Procure ter cuidado ao investir seu dinheiro em algo que não 
conhece direito, pois os astros alertam que você pode ter gastos 
inesperados ou perder grana se apostar alto demais. É melhor 
não abusar da sorte, ok?

Lua e Saturno na Casa das Associações estimulam as amizades 
e as parcerias de trabalho. O céu só não recomenda misturar 
dinheiro com proximidade, pois tudo indica que você pode sair 
no prejuízo e ainda pode perder um bom amigo.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Tensão entre Marte e Júpiter alerta que você deve ter cuidado 
para não tomar nenhuma atitude precipitada no trabalho, princi-
palmente se estiver relacionada a uma tarefa na qual têm pouco 
conhecimento. Consulte seus chefes e colegas mais experientes 
e aproveite para aprender coisas novas.

Touro 21/04 a 20/05
Quem trabalha em parceria ou sociedade vai precisar de muito 
jogo de cintura nessa quarta-feira para não brigar. Marte em qua-
dratura com Júpiter pode acentuar as divergências e caberá a 
você conter os ânimos, assim, procure encontrar soluções que 
fiquem no meio-termo e agradem a todos. 

Sua mente se encontra focada em questões coletivas, amizades, 
grupos e ideias renovadoras ou mesmo revolucionárias. Busque 
atender as demandas precisas, mas sem abrir mão de si mesmo. 
Conversas pedem que você expresse a si mesmo de verdade, 
mas o faça com equilíbrio.

Sua mente se encontra voltada para questões subconscientes, 
psicológicas, espirituais e emocionais. Questões desafiadoras 
de ordem, rotina, saúde, trabalho ou organização podem ter de 
ser trabalhadas. Conversas sobre questões práticas pedem pon-
deração e equilíbrio.

Marte e Júpiter em conflito podem causar tensões para você no 
convívio com a família, principalmente se você trabalha ou tem 
algum tipo de sociedade com parentes. Controle as suas reações 
e meça as palavras para evitar discussões. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 4

PAOS
GILBERTOGIL
ESPELEOLOGO

ARTICULADAS
SANADOINN

SODIIBTA
NESTORARIE
BRASTRAMAM

PROSTITUIDO
NELOREATOL
NACARMARTE

EMICIDAMO
REALISMOCEM

NMLIRAC
ARTROSCOPIA

PIORPERIODO

Cabo de
reboque 

de embar-
cações

Ligadas 
de forma
coerente
(ideias)

Resolvido 
(o 

problema)

Estalagem,
em 

inglês

Município
da Região
dos Lagos

(RJ)

Prenome
do ex-pre-

sidente
Kirchner

Modelo 
de casaco
feminino

Armam 
conspi-
ração

Limpei
(terreno)
de ervas
daninhas

Rádio e
Televisão
da Itália

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Dirigi a
pontaria

para

Condimen-
to amarelo
da cozinha

indiana

Divisão 
cronológi-
ca (Hist.)

Evitar
Veste de 

formandos

Pessoa que usa meios
pouco éticos para su-

bir na vida
Ator brasi-
leiro dos

anos 1990

Via de escoamento do
tráfego

Estudioso
de grutas

e cavernas

Gravou
"Refa-
zenda"

Os artis-
tas, para
seus fãs 

Arremeda
Terreno de

salinas
Agasalho
esportivo

Os tempos
passados

Exílio;
banimento

Absinto
(Bot.)

Formação rochosa que
 vai da Pedra da Gávea
ao Pão de 
Açúcar (RJ)

Brasileiris-
mo (abrev.)

Aviltado;
desonrado

Substância
irisada de
conchas

Raça de
gado

criada no
Triângulo
Mineiro

Inferior 
aos demais

Cirurgia in-
dicada em

caso de
lesão no
menisco

Caráter
dos games

em 3D

Rapper que
integra o
quarteto
do "Papo
de Segun-
da" (TV)

Recife
coralino

Dez ao
quadrado

O banco do
Vaticano

O Planeta
Vermelho

(?) &
Gabbana,
marca de
perfumes

3/inn. 5/caril — dolce. 7/emicida. 11/artroscopia.
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 Cascavel registrou 48 homicí-
dios até a data de ontem (7), três 
a mais do que os 45 crimes con-
tra a vida contabilizados no mesmo 
período em 2020. Em relação ao 
feminicídio, segundo a Delegacia 
de Homicídios, foram registrados 
somente dois casos este ano, 
contra cinco que ocorreram até a 
mesma época do ano passado.

 De acordo com Clovis Petroceli, 
presidente do Conselho Comuni-
tário de Segurança de Cascavel 
(Conseg-Cascavel), grande parte 
destes crimes violentos acontecem 
por conta do envolvimento com o 
tráfico de drogas e até mesmo pelo 
uso excessivo de bebida alcoólica. 
Petroceli  avalia que a cidade não é 
violenta, mas um trabalho deve ser 
desenvolvido pelas forças de segu-
rança pública para buscar reduzir 
estes índices. “Vamos a partir do 
ano que vem ter mais projetos 
e campanhas contra homicídio, 
feminicídio e outros crimes con-
tra as mulheres. Queremos levar 
reuniões itinerantes com as auto-
ridades para os bairros, distritos e 
zona rural”, conta. 

Petroceli acredita que a partici-
pação da comunidade é fundamen-
tal, principalmente no repasse de 
informações e denúncias que 
possam colaborar com as for-
ças de segurança pública para 
inibir a criminalidade. Um dos 
projetos desenvolvidos em Casca-
vel é o “Vizinho Solidário”, no qual 
é colocada uma placa na frente  

Número de homicídios já  
supera os registros de 2020

da residência com a identifica-
ção do projeto e o telefone da  
Polícia Militar. 

Segundo o presidente do Con-
seg, os resultados têm sido posi-
tivos em locais onde os morado-
res aderiram o projeto. Petroceli 
lamenta a defasagem de concur-
sos e servidores na área de segu-
rança pública, mas por outro lado, 
destaca a importância da Guarda 
Municipal, que tem contribuído de 

forma significativa no combate à 
violência em Cascavel.

Denúncias sobre suspeitos ou 
qualquer informação que possa 
ajudar às forças de segurança no 
combate ao crime devem ser repas-
sadas à Polícia Militar pelo telefone 
190, à Guarda Municipal pelo 153, 
ou à Polícia Civil pelo 197. 

Força Nacional integra força policial do Oeste 

Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
49 
01 
01 
61

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Desde sábado (4) 80 policiais da 
Força Nacional enviados pelo Ministé-
rio da Justiça e Segurança Pública, após 
solicitação do Estado, a fim de reforçar 
a fiscalização e o policiamento da região 
fronteiriça do Paraná, estão trabalhando 
do Oeste. Na solenidade realizada em 
Foz do Iguaçu, o secretário de Segurança 
Pública do Paraná, Romulo Marinho Soa-
res, anunciou o retorno ao policiamento 
preventivo da PM de 25 policiais mili-
tares que até então prestavam apoio às 
penitenciárias de Foz.

O secretário Marinho reforçou 
que este apoio estadual e federal dis-
ponibilizado à região Oeste do Paraná 
veio em bom momento. “Por conta da 
grande movimentação de pessoas após 
a vacinação contra a Covid e a abertura 

dos pedágios paranaenses, o Oeste do 
estado, mais especificamente na região 
da tríplice fronteira, tornou-se uma das 
nossas prioridades. A criminalidade não 
para, portanto, sempre devemos buscar 
mais recursos para combatê-la, e é isso 
que estamos fazendo”, disse.

Na segunda-feira (6) todo o efe-
tivo de policiais da Força Nacional foi 
redistribuído nos pontos críticos de 
fronteira e de maior movimentação 
de pessoas, como é o caso da Ponte 
da Amizade, em Foz do Iguaçu, da 
Ponte Ayrton Senna, em Guaíra, e nas 
imediações das cidades de Icaraíma e 
Alto Paraíso, que também entraram no 
planejamento. Os eixos comerciais das 
ruas serão alvo da Operação que será 
denominará de Sete Quedas.

até novembro
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Até
30 de

dezembro  
de 2021

Doe seu Imposto de 
Renda para o Hospital 
Pequeno Príncipe

Seu leão pode colorir a 
vida de muitas crianças

No Brasil, apenas 3,15% do potencial de doação de IR da população foi destinado 
para instituições filantrópicas em 2020. Isso representa mais de R$ 7,7 bilhões 
que poderiam impactar o cenário da saúde no país.

E você, ao destinar até 6% do seu Imposto de Renda para os projetos do maior  
hospital pediátrico do Brasil, pode contribuir para mudar essa realidade,  
de forma fácil e sem custos.

Ajude a transformar a vida de milhares de crianças e adolescentes.
Acesse doepequenoprincipe.org.br, simule seu potencial de doação,
preencha o formulário e solicite seu boleto.

Contamos com você!

doepequenoprincipe.org.br
(41) 2108-3886            (41) 99962-4461

Apoio:
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 Clube anfitrião do Campeonato Bra-
sileiro de Canoagem Velocidade e Paraca-
noagem, o CRC (Clube de Regatas Casca-
vel) teve atletas no pódio em 13 provas da 
competição realizada no fim de semana 
no Lago Municipal de Cascavel. Ao todo 
foram 18 medalhas, sendo oito de ouro, 

 O Cascavel Futsal entra em 
quadra na noite desta quarta-feira 
(8) em busca do sétimo título do 
Campeonato Paranaense de Futsal 
Série Ouro. Após empatar em 2 a 
2 com o Campo Mourão no jogo de 
ida, a Serpente Tricolor decide em 
casa quem vai levantar o troféu.

Apesar de atuar como man-
dante, o Cascavel tem parada dura 
pela frente. O Campo Mourão, que 
busca o título inédito, conta com 
bons jogadores, como o ala/fixo 
Cabreúva, que tem no currículo 
passagens por grandes clubes den-
tro e fora do país, além de já ter 
vestido a camisa da Seleção Bra-
sileira em diversas oportunidades.

Entretanto, a Serpente tem a 
seu favor o apoio da torcida, que 
faz do Ginásio da Neva um verda-
deiro “caldeirão”. O capitão Car-
lão, artilheiro do campeonato com 

Cascavel busca o hepta
no “Caldeirão da Neva”

17 gols, alerta para a dificuldade 
que o time irá enfrentar contra 
um adversário forte. “Esperamos 
que a gente possa repetir as atua-
ções que estamos tendo. Vamos 
fazer de tudo para manter o que é 
nosso”, afirmou.

Para o técnico Cassiano Klein 
será jogo difícil, decidido nos deta-
lhes. “Esperamos um grande jogo 
novamente. Sabemos que serão 
milímetros que vão definir a par-
tida. Contamos com o apoio, o 
carinho e a atmosfera na Neva que 
tem sido primordial para nós”. 

A bola rola a partir das 19h05 
e a equipe que conquistar a Série 
Ouro garante vaga na Taça Brasil, 
competição que reúne os cam-
peões estaduais.

Após a final da Ouro, o Cas-
cavel volta às atenções a grande 
final da Liga Nacional de Futsal. No 

domingo (12) às 11h, a Serpente 
faz o jogo de ida contra o Magnus, 
em Sorocaba. A partida de volta 
está marcada para o dia 19 em 
Cascavel, também às 11h, com 
local a ser definido por conta das 
exigências da LNF.  

ASSESSORIA

seis de prata e quatro de bronze, conquis-
tadas por dez atletas.

Destaque para a dobradinha casca-
velense no K1-500m da categoria Sênior 
feminino, com ouro para a agora 11 vezes 
campeã brasileira na categoria Ana Paula 
Vergutz e prata Luana Marinho, em seu 

primeiro ano na Sênior. 
Aliás, as mulheres do CRC se eviden-

ciaram na competição. A embarcação do 
K4-500m Sênior também foi ouro, com 
Ana Paula, Luana, Beatriz Gelatti e Beatriz 
Vergutz, treinadora da seleção brasileira 
feminina que mostrou na prática como 
se faz. Nas categorias menores, Maria 
Eduarda Bertoncello Mufato foi prata 
(K1-500m) e bronze (K1-200m) na Junior 
(atletas com 17 e 18 anos de idade) e 
Heloísa Gelatti prata (K1-500m) e bronze 
(K1-200) na Cadete (atletas com 15 e 16 
anos de idade).

Já a atleta da paracanoagem Cristiane 
Krüger foi medalha de bronze no KL3 nas 
distâncias de 500m e 200m.

O CRC ainda teve atletas no pódio 
com Vagner Souta, prata no K1-1000m 
Sênior, Felipe Folador, prata no K1-1000m 
Cadete, e Pedro Lucas Tosi de Souza, prata 
no K1-500m Infantil (atletas com 12 anos 
de idade). 

CRC termina o Brasileiro com 18 medalhas e pódio em 13 provas
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 O Barcelona não vive a sua melhor 
temporada e terá uma batalha durís-
sima para conseguir a vaga nas oita-
vas de final da Liga dos Campeões da 
Europa. O time comandado pelo técnico 
Xavi Hernández enfrenta o Bayern de 
Munique, às 17h, na Alemanha. 

Apesar de estar na segunda colo-
cação do grupo E, com 7 pontos, o 
Barcelona tem a obrigação de ven-
cer os Bávaros para não depender de 
outros resultados e assegurar a vaga. 
O problema para o time catalão é que 
o Bayern, que já está classificado, não 
perde em casa nesta fase há anos.

 A rodada final do Campeonato 
Brasileiro da Série A será disputada 
na noite desta quinta-feira (9), com 
dez jogos simultâneos. As partidas 
prometem disputas acirradas, tanto 
na parte de cima da tabela, quanto 
na parte de baixo, para fugir do 
rebaixamento.

A última rodada definirá quem 
vai ficar com uma vaga direta para a 
Libertadores, quais serão as outras 
duas equipes que ficarão dentro do 
G-8, a vaga na Sul-Americana e quais 
serão os rebaixados para a Série B.

Após a conquista do título com 
duas rodadas de antecedência, o 
Atlético Mineiro deverá escalar um 
time alternativo diante do Grêmio, 
preservando os titulares para a 
final da Copa do Brasil, que começa 
no domingo. Já o tricolor gaúcho, 
segundo o site Infobola, tem 96% 
de chance de ser rebaixado. Na 18ª 
posição com 40 pontos, o time pre-
cisa vencer e torcer por tropeços do 
Juventude e Bahia, 17º e 16º colo-
cados, respectivamente. 

Bragantino, Fluminense, América-
-MG e Atlético-GO ainda brigam por 
uma vaga direta na Copa Libertado-
res da América de 2022. Ceará, San-
tos, Inter e São Paulo ainda correm 
por fora para beliscar uma vaga na 
fase preliminar da competição. 

Entre as três equipes que lutam 
contra o rebaixamento (Cuiabá, 
Bahia e Juventude), uma delas ainda 
poderá ser contemplada com uma 
vaga na Copa Sul-Americana. Chape-
coense e Sport já estão matematica-
mente rebaixados à Série B. 

Para 2022, a Série A contará com 
o retorno de Botafogo, Goiás, Cori-
tiba e Avaí, times que ficaram no G-4 
da Série B e conquistaram o acesso 

Rodada final define ‘degola’
e vagas para a Libertadores

à elite do nacional.

SÃO PAULO E FURACÃO
Enfim, as torcidas de São Paulo 

e Athletico-PR respiram aliviadas. 
A vitória do Tricolor sobre o Juven-
tude, por 3 a 1, e o empate sem 
gols do Furacão com o Palmeiras 
garantiram, na segunda-feira (6), a 
permanência de paulistas e para-
naenses na Série A do Brasileirão. 
Com mais três pontos, o São Paulo 

subiu para 48 pontos e não corre 
mais risco, ficando longe da zona de 
rebaixamento.

Já na Arena da Baixada, em Curi-
tiba, mesmo recheado de meninos 
do sub-20, o Palmeiras assustou o 
Athletico-PR. O empate levou o cam-
peão da Sul-Americana 2021 aos 46 
pontos, o que os impede de serem 
alcançados pelas equipes que figu-
ram no Z4. O Palmeiras, com 63 
pontos, cravou a terceira colocação. 

FABIO MENOTTI

Em entrevista na véspera do duelo, o 
zagueiro Gerard Piqué disse que o obje-
tivo do time é não levar gols e não per-
mitir que o Bayern criem muitas chances. 
“Temos que ir em busca deles, não dei-
xá-los confortáveis. Se estivermos mais 
perto do gol, será mais fácil”, comentou.

O Benfica está na terceira coloca-
ção do grupo, com 5 pontos, e pode 
ultrapassar o Barcelona, caso vença 
o Dínamo de Kiev. O time português, 
comandado pelo técnico Jorge Jesus, 
joga em casa diante do torcedor e 
espera surpreender em um grupo com 
duas potências mundiais. 

Barcelona com “missão impossível” 
para avançar na Liga dos Campeões
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