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  A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, retomou nesta semana as atividades de 
vacinação contra a Covid-19 e também contra a gripe. E a partir de hoje (5), inicia o muti-
rão da vacinação com 20 unidades de saúde abertas até as 22h para oferecer horário 

diferenciado para imunização. Além disso, quem ainda não tomou a dose da vacina contra 
a gripe, também pode procurar uma unidade de saúde das 8h às 16h. 
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O maior número de 
vidas perdidas em 

decorrência de acidentes 
de trânsito permanece 
sendo de motociclistas, 
mas representando uma 

redução de 27% em relação 
a 2020. O número de 

pedestres que perderam 
a vida por atropelamento 
também reduziu em 33%, 
porém, entre condutores 
e ciclistas, infelizmente, o 
aumento foi significativo.
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Ainda longe do 
ideal, trânsito 
de Cascavel 
“melhorou”



Nublado com 
pancadas de chuva
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A essência do cooperativismo
É comum escutarmos, no meio cooperativista, a expressão: 

quem entra no cooperativismo não quer sair mais!
Por que essa máxima, em sua grande maioria, é verdadeira? Por 

que as pessoas, quando conhecem a essência do cooperativismo, 
se identificam e se encantam? Por que o cooperativismo apaixona?

Um modelo de organização que sobreviveu à grandes trans-
formações da humanidade nos últimos 177 anos e que continua 
moderno, contando com mais de um bilhão de pessoas em todo o 
mundo, deve mesmo ser diferenciado.

Mas o que representa essa diferença que estabelece a sinto-
nia com as pessoas? Penso que, se analisarmos a essência do 
cooperativismo e a essência do ser humano, encontraremos muito 
em comum.

Claro que não vamos aqui abordar definições e características 
do ser humano estudadas por filósofos como Jean-Paul Sartre, 
Friedrich Nietzsche, Aristóteles, Platão, entre outros. Do ponto de 
vista sociológico, o ser humano é aquele indivíduo que é capaz 
de viver em sociedade com os demais, que tem a capacidade de 
se organizar em grupos sociais (famílias, nações). Além disso, é 
intrínseco ao ser humano possuir valores que, embora de maneira 
implícita, estabelecem regras de convívio social.

Podemos também considerar que o ser humano é gregário, 
gosta de estar com outras pessoas, de cooperar para alcançar 
propósitos comuns, realizar projetos e sonhos.

O cooperativismo traz tudo isso em sua essência, em sua 
filosofia, que é amparada por princípios e valores definidos como 
alicerce do seu modelo de organização, no qual o ser humano é 
a razão principal.

O cooperativismo é feito por pessoas para pessoas em um 
modelo universal, que por meio da cooperação e da força conjunta, 
busca a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, com 
distribuição de renda, gerando felicidade e harmonia social.

Essencialmente, o cooperativismo tem a face humana e o ser 
humano se percebe na identidade cooperativa ao colocar em prática 
a sua essência.

* Remy Gorga Neto é Presidente do Sistema 
OCDF-SESCOOP/DF.

“Estamos 
passando por 
um momento 

atípico, registrando 
aumento no número 
de casos e procura 

hospitalar nas últimas 
semanas por Síndrome 

Gripal e Síndromes 
Respiratórias Agudas 

Graves em pleno 
verão, sendo que 

essas doenças pos-
suem maior circulação 

no hemisfério Sul 
geralmente 

no período do 
inverno”

Beto Preto, Secretário 
de Estado da Saúde
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 Brasília - Os participantes 
do Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) 2021, inscritos 
para a reaplicação das pro-
vas no próximo domingo (9) 
e no domingo seguinte (16), 
já podem entrar na Página do 
Participante e conferir, no Car-
tão de Confirmação de Inscri-
ção, a data, o horário e local de 
aplicação do exame.

O cartão de confirmação 
traz ainda informações como 
número de inscrição, opção 
de língua estrangeira selecio-
nada, bem como tratamento 
por nome social e atendimento 
especializado, caso esses servi-
ços tenham sido solicitados e 
aprovados. Apesar de não ser 
obrigatório, o Inep (Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Tei-
xeira) recomenda que inscrito 
leve o cartão nos dias de apli-
cação das provas.

Para visualizar ou impri-
mir o Cartão Confirmação, o 
participante precisa acessar o 
sistema do exame com o login 
e a senha únicos do governo 
federal. Caso o participante 
não lembre ou tenha perdido 
a senha, é possível recuperá-la. 
Segundo o Inep, a reaplicação 
das provas é direcionada aos 
isentos que não comparece-
ram ao Enem 2020 e que tive-
ram nova oportunidade para 
se inscrever na edição de 2021.

Também farão as provas 
os participantes que tiveram 
o pedido de reaplicação apro-
vado por estar com sintomas 
de doenças infectocontagio-
sas, problemas logísticos no 
dia da aplicação do Enem, 
em novembro do ano pas-
sado, além dos inscritos no 

Só casos específicos
O Enem será reaplicado nos dias 9 e 16 de janeiro para os candidatos 

que fizeram a solicitação ao Inep, responsável pela prova. Os casos nos 
quais a reaplicação é permitida são específicos e não valem para todos os 
candidatos. Vale ressaltar que entre as situações, a modalidade é destinada 
aos candidatos que não fizeram as provas em novembro de 2021 por esta-
rem com sintomas de doenças contagiosas, como a Covid-19, que tiveram 
problemas logísticos ou de infraestrutura, além de outras ocorrências que 
impossibilitaram a realização do exame na data que foi destinada a todos 
os candidatos.

Para saber se o pedido de reaplicação foi aceito pelo Inep, o candidato 
deve acessar a página do Participante e conferir se o cartão de confirmação 
está disponível. Basta entrar com o login único da plataforma gov.br. Em 
9 e 16 de janeiro, o exame também será aplicado para presos, menores 
que cumprem medida socioeducativa e candidatos isentos que faltaram 
ao Enem 2020.

Cartão de Confirmação do Enem está 
disponível na ‘Página do Participante’

ABR

exame para Pessoas Privadas 
de Liberdade ou sob medida 
socioeducativa que inclua 
privação de liberdade (Enem 
PPL) 2021.

APLICADORES
O MEC (Ministério da Edu-

cação) enviou novas convo-
cações a pessoas cadastradas 
como certificadores, que auxi-
liam na aplicação das provas 
do Enem que serão realiza-
das nos dias 9 e 16 deste mês. 
A aplicação do exame agora 
em janeiro ocorrerá para alu-
nos que solicitaram uma 
nova oportunidade de fazer 
a prova e para pessoas isen-
tas de pagamento de taxa 
no ENEM de 2020 que pude-
ram se inscrever na edição do  
ano passado.

Uma exigência para a con-
vocação dos certificadores 
é a aprovação em um curso 
de capacitação realizado em 
2021. Os colaboradores nessa 
situação precisam verificar 
a convocação na página de 
acompanhamento ou em seus 
e-mails cadastrados.

O ENEM
O exame avalia o desem-

penho escolar dos estudan-
tes ao término da educação 
básica. Ao longo de mais de 
duas décadas de existência, 
tornou-se uma das principais 
portas de entrada para a edu-
cação superior no Brasil, por 
meio do Sisu (Sistema de Sele-
ção Unificada) e de iniciativas 
como o ProUni (Programa Uni-
versidade para Todos), ambos 
do Ministério da Educação.

Instituições de ensino 
públicas e privadas utilizam 

o Enem para selecionar estu-
dantes. Os resultados são usa-
dos como critério único ou 
complementar dos proces-
sos seletivos, além de servir 
de parâmetros para acesso 
a auxílios governamentais, 
como o Fies (Fundo de Finan-
ciamento Estudantil).

Os resultados individuais 
do Enem também podem ser 
usados nos processos seleti-
vos de instituições portugue-
sas que têm convênio com o 
Inep para aceitar as notas do 
exame. Os acordos garantem 
acesso facilitado às notas dos 
estudantes brasileiros interes-
sados em cursar a educação 
superior em Portugal.

RECORDE DE VAGAS
De acordo com o MEC, até 

o dia 31 de dezembro de 2021, 
foram criadas cerca de 600 mil 
vagas no ensino superior neste 
ano. De acordo com a pasta, 
436,3 mil foram para cursos 

à distância e 159,8 mil para 
cursos presenciais, o maior 
número entre 2015 e 2021. O 
curso que mais abriu vagas 
foi o de enfermagem, com 112 
autorizados. Em seguida, estão 
direito (108), pedagogia (90), 
psicologia (85) e administração 
(72).  Neste ano, o MEC tam-
bém registrou bons índices de 
reconhecimento e renovação 

de cursos, com 925 cursos 
reconhecidos, e 8,2 mil que 
tiveram a condição de reco-
nhecimento renovada.  A ava-
liação dos cursos é feita pelo 
Inep, órgão vinculado ao 
ministério. Entre os critérios 
utilizados estão a infraestru-
tura, corpo docente e orga-
nização didático-pedagógica 
da faculdade. 
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Cascavel inicia hoje mutirão de
vacina contra Covid até sexta 

Sugestões para contrato do lixo ainda estão sendo aceitas
A expectativa da Administração 

Municipal de Cascavel é que a nova 
concessão de limpeza urbana e 
coleta de resíduos esteja operando 
até o final do primeiro semestre 
de 2022. Os estudos técnicos do 
novo projeto já foram realizados 
pela Fipe (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas), e uma 
audiência pública foi realizada em 
dezembro de 2021 para apresen-
tar o projeto à comunidade. Agora, 
o processo já se encaminha para 
uma das últimas etapas, que é a 
sugestão pública, na qual a popu-
lação de Cascavel pode participar 

A Secretaria Municipal de Saúde 
de Cascavel, retomou nesta semana 
as atividades de vacinação contra a 
Covid-19 e a partir de hoje (5), está 
com 20 unidades de saúde abertas 
até as 22h. A ação busca oportuni-
zar um horário diferenciado para a 
vacinação e desta forma ampliar a 
adesão para a vacinação da segunda 
dose e dose de reforço.Além das uni-
dades de saúde que atenderão no 
horário estendido, as demais unida-
des de saúde também estarão vaci-
nando a população no horário con-
vencional das 8h às 16h.

PFIZER  
Os profissionais de saúde estão 

aplicando a primeira dose para 
pessoas com 12 anos ou mais, 
segunda dose para quem tomou a 
primeira até o dia 14 de dezembro 
de 2021 e o reforço (3ª dose) para 
os vacinados com a segunda até o 
dia 04 de setembro de 2021.

REPESCAGEM   
As unidades de saúde do Can-

celli e São Cristóvão seguem com a 

Mutirão
confira as unidadesUnidades que permanecerão abertas até as 22h no período 

de 5 à 7 de janeiro:USF Brasmadeira, Interlagos, Ipanema, Riviera, Periolo, 
Morumbi, Presidente, Cascavel Velho, Parque Verde, Guarujá, Maria Luiza, Santo 

Onofre, XIV de Novembro, Canadá, UBS Claudete, Floresta, Santa Cruz, Nova 
Cidade, Cancelli e Santa felicidade.

repescagem da segunda dose para 
pessoas que por algum motivo dei-
xaram de completar o esquema 
vacinal com os imunizantes Coro-
naVac e AstraZeneca. Na unidade 
do Cancelli acontece a vacinação 
com a CoronaVac e no São Cristó-
vão está disponível a AstraZeneca.

GRIPE
Quem ainda não tomou a sua 

dose da vacina contra a gripe ou 
influenza, também pode procurar 

uma unidade de saúde. A vacina-
ção contra a influenza está sendo 
oferecida em todas as unidades 
de saúde de Cascavel das 8h 
às 16h para pessoas acima de 
6 meses de idade. “Quem ainda 
não tomou pode procurar unidade 
de saúde, com a documentação 
necessária e fazer a dose. Essas 
doses ainda são remanescentes 
do ano anterior”, explicou Ali Hai-
dar, gerente da Divisão de Aten-
ção Primária à Saúde.

do processo com sugestões para 
o novo contrato.  

De acordo com a Prefeitura, o 
Poder Público preza por transparên-
cia, lisura e participação popular na 
construção desse novo modelo de 
concessão. A consulta pública ficará 
aberta até a próxima sexta-feira (7) 
e faz parte do cronograma de ativi-
dades e que está amparada pelas 
legislações municipais e federais 
para a elaboração do edital de licita-
ção para a escolha da nova empresa 
que irá prestar o serviço. 

No site cascavel.atende.net, 
os cidadãos podem encontrar 

um banner da consulta pública. 
As minutas do novo projeto estão 
disponíveis no site da Prefeitura. 
As sugestões e comentários 
relativos às minutas poderão ser 
enviados até o dia 7 de janeiro 
2021 através do formulário publi-
cado no site da Prefeitura.

Este Formulário ao final do preen-
chimento será automaticamente 
encaminhado ao e-mail: semacasca-
velpr@gmail.com, mesmo endereço 
disponível para sugestões e comen-
tários àqueles que por ventura prefe-
rirem não utilizar o formulário do link 
acima citado.

SECOM
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 O ano de 2021 foi marcado 
por um intenso trabalho em favor 
das vidas no trânsito, com ações 
integradas dos órgãos de trânsito, 
forças de segurança pública, veícu-
los de imprensa, Câmara de Verea-
dores, sociedade civil organizada 
e usuários da via pública. O resul-
tado foi positivo, apesar de ainda 
estar longe do ideal.

O maior número de vidas perdidas 
em decorrência de acidentes de trân-
sito permanece sendo de motociclis-
tas, mas representando uma redução 
de 27% em relação a 2020. O número 
de pedestres que perderam a vida 
por atropelamento também reduziu 
em 33%, mas com um aumento de 
100% entre os condutores de auto-
móveis e 50% de ciclistas.

Segundo a presidente da Tran-
sitar, Simoni Soares, os números 
positivos, especialmente em rela-
ção a redução de mortes entre 
os motociclistas, demonstram 
uma atenção especial com esses 
condutores a partir do dado alar-
mante de 2020, que contabilizou 
um aumento de 145% em relação 
a 2019. “Foram realizadas várias 
ações, planejadas com base nas 

estatísticas do PVT – Programa 
Vidas no Trânsito do COTRANS, 
com o foco na conscientização dos 
motociclistas, unido intervenções 
de engenharia e intensificação de 
fiscalização”, ressalta Simoni.

“Para o ano de 2022, continua-
remos as ações de intervenção de 
engenharia, em continuidade ao 
trabalho que iniciamos no segundo 
semestre de 2021, priorizando os 
locais com maior índice de aciden-
tes graves e gravíssimos. A Avenida 
das Pombas receberá a revitaliza-
ção em toda sua extensão ainda 
nesta primeira semana de janeiro, 
seguido do Bairro Universitário e 
Brasmadeira, que juntos somam 
31% (trinta e um por cento) dos 
óbitos no trânsito de Cascavel no 
último ano”, explica Simoni.

IMPRUDÊNCIA
O motivo dos acidentes perma-

nece sendo a imprudência, sendo 
que 90% (19) dos acidentes fatais 
entre os condutores tendo como 
fator preponderante o excesso de 
velocidade e 57% (12) o avanço de 
sinal vermelho ou de preferencial. 
Estão presentes nestes acidentes 

também a condução de veículo sob 
efeito de álcool, fadiga e sem utili-
zar o cinto de segurança.

Um dado que desperta a atenção 
do Órgão de trânsito é a idade dos 
motociclistas que perderam a vida 
em 2021, mais de 53% (8) tinham 
menos de 22 anos de idade, sendo 
01 com 16, 17 e 18 anos. Outro 
dado que vai ao encontro das esta-
tísticas nacionais, é o percentual de 
condutores do sexo masculino que 
perderam a vida no trânsito, repre-
sentando 95% dos óbitos em 2021.

Entre os óbitos de ciclistas, a 
falta de capacete é um fator deter-
minante, já no caso dos pedestres, 
transitar em local impróprio é o 
principal, mas em ambos a visi-
bilidade e atenção somam-se aos 
fatores principais. 

Transitar comemora redução do 
número vítimas fatais no trânsito

SECOM/TRANSITAR
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 Nos dados gerais organizados 
pela Transitar, os acidentes tiveram 
um aumento de 27,7% em relação ao 
ano de 2020, subindo de 3.128 para 
3.994 em 2021 em Cascavel. O maior 
aumento ocorreu entre os motociclis-
tas, com 46% a mais do que o ano 
anterior, representando 38% do total 
dos 866 acidentes a mais em 2021. 
O aumento de atropelamentos também 
teve um aumento de 47%, subindo de 
32 para 47 em 2021. Assim, mesmo 
com a redução de óbitos de motociclis-
tas e pedestres, o número de aciden-
tes permanece alarmante.

Já entre os ciclistas o número 
subiu de 58 para 68 acidentados, com 
um aumento percentual de 17%. O 
aumento de 22% nos acidentes envol-
vendo automóveis, representa 510 aci-
dentes a mais do que o ano anterior, 
subindo de 2.321 para 2.831.

Acidentes refletem a imprudência 
no trânsito cascavelense em 2021

Uma estatística que serviu como 
base para algumas ações da Transitar 
em 2021, foi o elevado número de aci-
dentes em cruzamentos com semáforo 
de Cascavel, e esse percentual pratica-
mente se manteve no segundo semes-
tre, aumentando no balanço anual.

No primeiro semestre, nos cru-
zamentos com maior número de 
acidentes registrados - conside-
rado acima de 5 - 81% contam com 
o equipamento, ou seja, 17 de 21 
cruzamentos, no segundo semestre 
esse percentual representa 82%, no 
entanto o que houve foi um aumento 
dos cruzamentos analisados consi-
derando as mesmas bases, subindo 
de 21 para 38, sendo que destes 31 
contam com semáforo.

TRIPÉ DO TRÂNSITO
Dando continuidade as ações 

planejadas em 2022, tendo como 
base a segurança viária, a Transitar 
mantém um planejamento de revita-
lização de sinalização horizontal e 
de intervenções de engenharia para 
solução de conflitos de trânsito, 
pontualmente.

Paralelamente, o setor de educa-
ção de trânsito e cidadania desenvolve 
um cronograma de ações com foco na 
conscientização dos usuários da via 
pública, visando torna-la um espaço 
pacificamente compartilhado.

Para coibir os excessos daqueles 
que insistem no desrespeito às regras 
de trânsito, colocando os demais 
usuários da via pública em constan-
tes situações de insegurança, a fis-
calização deve continuar agindo nas 
denúncias, reclamações, sugestões e 
nos dados fornecidos pelo Programa 
Vidas no Trânsito – PVT. 
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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
Não é seu aniversário, mas você está de parabéns, Peixes! Os astros 
derramam energias poderosas e seu signo tende a ficar mais receptivo, 
refinado, inspirado e criativo. Tudo indica que poderá realizar alguns ideais 
e sonhos, contando com amigos leais para realizar alguns dos seus planos.

Os astros destacam o seu talento para as finanças e revelam que você 
pode atrair mais dinheiro. No romance, aguarde momentos tranquilos 
com o mozão. Se cansou da solteirice e deseja se amarrar, tudo indica 
que vai querer um amor que te apoie tanto nas horas boas quanto 
nos perrengues.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
O dia promete! Seja na vida pessoal quanto na área profissional, tudo 
indica que você irá se dar bem com todo mundo e vai fechar par-
cerias vantajosas com pessoas especiais. Habilidade artística, seja 
relacionada à moda, música ou poesia, ganha destaque e pode te 
render bons frutos.

Alerta de spoiler: os assuntos profissionais, domésticos e de saúde 
recebem ótimas vibes dos astros. Você tem tudo pra brilhar no 
emprego com seu carisma e empenho, inclusive se faz home office. No 
lar, clima confortável e tranquilo. Na saúde, pode alcançar bem-estar 
ou a cura de um perrengue com técnicas diferentes.

A maré de sorte pode subir e te alcançar. E você vai nadar de braçadas! 
Com um jeito mais cativante e dedicado, tudo indica que terá facilidade 
para formar excelentes relacionamentos. Também conta com enorme 
criatividade e inspiração, o que favorece o trabalho, os estudos e seu 
papo. Se estiver viajando, talvez faça ótimos contatos.

Câncer 21/06 a 21/07
Os astros enviam vibes poderosíssimas para as suas relações pes-
soais e profissionais. Com criatividade, delicadeza e facilidade de fazer 
contatos, você deve ficar popular. Há sinal de sucesso em alianças 
de trabalho, inclusive com parceiros de outras cidades, e talvez role 
uma grande viagem.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Trava no sucesso, gêmeos! Afinal os planetas sinalizam transformações 
maravilhosas na sua carreira. Além de esbanjar criatividade, você conta 
com um forte instinto para os negócios e tem tudo pra ter êxito em 
suas tarefas, projetos e ideias. Podem pintar oportunidades de grandes 
ganhos e até uma herança.

Touro 21/04 a 20/05
Sua quarta recebe chuva de bênçãos! Tudo indica que a sua criativi-
dade e imaginação vão marcar presença, facilitando a idealização de 
seus planos e desejos. Você também terá boas chances de realizar 
um sonho, especialmente se tiver o apoio de amizades.

Pode deixar as duas mãos bem abertas, pois deve rolar chuva de 
grana hoje! É que você conta com maior facilidade para concretizar 
as suas ideias criativas, separar o joio do trigo, não discutir a sua vida 
financeira com os outros e fazer excelentes especulações e negócios, 
o que pode render mais grana no seu bolso.

Tudo indica que você irá ganhar a simpatia das pessoas com seu bom 
papo, sensibilidade e jeito mais sociável, e com tanto carisma, pode 
ganhar até favores. Se atua com publicidade ou comércio, deve arrasar. 
Estudos também estão favorecidos, já que conta com facilidade pra 
aprender e compreender as coisas.

Há sinal de transformações sensacionais no trabalho. Além de contar 
com bom gosto e habilidade, você pode mostrar mais sensibilidade, 
deixar o ambiente agradável e brilhar no serviço. As áreas de saúde e 
beleza estão em alta! Além do mais, há chance de ganhar um presentão 
ou uma excelente herança, que virá na hora certa.

Os astros acendem o seu lado sonhador e tudo indica que irá fazer pla-
nos idealistas para a carreira. Com uma personalidade atraente, deve 
arrasar em reuniões profissionais, fazer bons contatos com o público 
e atrair gente bem-posicionada. E com altos padrões nas amizades, 
você pode criar ótimas e duradouras ligações.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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FRSP
COMPULSIVO

RUMINANTES
UCDGOMI

AMAZONABAG
SMSORORI

ROCASVAIL
IABANDONO

SAULLAREB
LTRIORLA

EMULOSAIGON
NASAMTRC
DIUSODEA
IDAFARAOR
ALERBIBI

ALEIJADINHO

O compor-
tamento 
do obce-

cado

Texto 
declamado
no sarau

Subordem
à qual

pertence 
o bisão

Guerreira
como a
Mulher-

Maravilha 

Poeta
alemão de
"Hinos à
Noite"

Qualidade
ausente na

pessoa
covarde

Tipo de
calça bem
larga (ing.)

Sua
Majestade

(abrev.)

Trata-
mento

dado às
freiras

"Estúdio 
(?)", pro-
grama da 

GloboNews
Movimento
básico do
"parkour"

(pl.)

Raça de
gado 

bovino
indiano

Causa da
lotação de
orfanatos 

Refúgio
inviolá-
vel do

cidadão

Exército
Brasileiro

(sigla)

O primeiro
rei dos
hebreus
(Bíblia)

Jargão 
habitual

na fala do
gaúcho

Sucesso
de Emílio
Santiago
(MPB)

Rival;
compe-

tidor

Item da
balança

comercial
agrícola 

Reprime
as drogas
nos EUA
(sigla)

Aposentou
os ônibus
espaciais
em 2011

O primeiro
jogo no

mata-mata
(fut.)

Monarca
do Alto e
do Baixo 

Egito (Ant.)

Designação
abreviada
da capital
mineira

Alcunha 
de Antônio
Francisco

Lisboa

Itaim (?),
bairro pau-
listano da 
Zona Oeste

Garantia
do cliente,
pode ser 
quebrado
em caso

de investi-
gação
fiscal

Avenida
(abrev.)

Direito, em
francês

Massagem
oriental
Defende 

jornalistas

Utilidade;
aplicação
(?) Kamel,
jornalista

Seletor 
de rádios
Hobby do
intelectual

Faixa
litorânea

Anagrama 
de "Roma"

Atol 
das (?),
reserva

biológica

Livro de contos de
Guimarães Rosa

Frente internacional 
de luta contra o Neoli-

beralismo Ama de lei-
te do filho do senhor

Barulhos;
estrépitos

Peça como
o Big Ben

Cobre
(símbolo)
A marca
do Zorro

3/bag — dea. 5/droit. 6/nelore. 7/novalis.
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 Com estrutura, bons profissio-
nais, olhar criterioso e aposta no 
talento, o Futebol Clube Cascavel 
trabalha para dar mais um passo 
na melhoria das condições para a 
formação de novos atletas. Sem 
Ricardo, um dos pilares do time em 
2021, que anunciou a aposentado-
ria por problemas pessoais no fim 
do ano passado, o Cascavel deci-
diu colocar as fichas nos goleiros 
que já fazem parte do elenco. 

Por decisão da diretoria e da 
comissão técnica, o clube não irá 
fazer novas contratações para a 
posição. A intenção é valorizar o 
excelente trabalho desenvolvido 
nos últimos anos dentro de casa. 
Os goleiros Douglas, que já estava 
no grupo, Héverton, que voltou de 
empréstimo para o Grêmio, e o 
jovem Fabrício Torres vão disputar 
a vaga de camisa 1. 

“Estamos confiantes. Já, inclu-
sive, falei isso para os nossos 3 
goleiros. Não vamos ao mercado 

em busca de outro jogador para 
a posição. Eles não são apostas, 
temos uma convicção no trabalho 
que estão desenvolvendo”, afirmou 
o técnico Tcheco.

A confiança do treinador é um 
combustível a mais para acirrar a 
briga pela titularidade. Mais expe-
riente do trio, Douglas conta que 
está preparado para agarrar a 
opor tunidade. “Fui pego de sur-
presa, assim como todos, com a 
aposentadoria do Ricardo. Mas, 
estamos sempre prontos, espe-
rando por uma opor tunidade e 
espero poder mostrar o meu tra-
balho para que eu e o time possa-
mos conquistar nossos objetivos”, 
disse o jogador de 28 anos. 

Giba, que também foi goleiro 
e encerrou a carreira vestindo 
a camisa do Cascavel, é quem 
comanda os trabalhos de prepara-
ção debaixo das traves. Conhecido 
entre o grupo como “Gigante”, o 
preparador de goleiros recebeu 

uma proposta, há poucos dias, 
para trabalhar fora do Brasil, mas 
decidiu permanecer na Serpente 
Aurinegra devido ao projeto que 
está sendo desenvolvido aqui. 
“Estou bem feliz aqui. Estou em 
um clube e em uma cidade que me 
acolheram e isso foi fundamental 
para a minha decisão de permane-
cer no Cascavel”, explicou.

Para o técnico Tcheco, o clube 
está no caminho para se trans-
formar em um celeiro de novos 
goleiros. “O Cascavel, com o 
Giba aqui, pode ser um clube 
formador de grandes goleiros no 
futuro”, garantiu.

Amanhã, a Serpente Tricolor ini-
cia a série de amistosos prepara-
tórios contra Maringá e Cianorte, 
times que vão competir com o Cas-
cavel na disputa pelo estadual. O 
técnico Tcheco deverá aproveitar 
as partidas para escolher o goleiro 
que vai iniciar a temporada como 
titular da equipe.  

“Pratas da casa” disputam
vaga no gol da Serpente

ASSESSORIA
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