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Uma referência para todo Paraná 
O Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Crânio Faciais, Ceapac, do Huop (Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná), da Unioeste, em Cascavel, surgiu como uma forma de 
melhorar e facilitar o deslocamento dos pacientes com fissuras labiopalatais de todo o 

Paraná que antes buscavam atendimento apenas em Bauru (SP) ou em Curitiba. Em três 
anos, já são 1,3 mil pacientes cadastrados, com todo atendimento feito pelo SUS.
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Transitar faz orientações
e “Espera Segura” vai

equipar novos cruzamentos
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Consumidor é o elo central em 
uma cadeia de negócios digitalizada 

É inegável que a digitalização chegou e abalou as estruturas de 
inúmeras empresas que ainda não enxergavam o mundo digital como 
extremamente importante para o lucro, mas, principalmente, uma pro-
ximidade maior com o consumidor, o inserindo como personagem 
central em todos os elos da cadeia de negócios. 

Vivemos um boom do aumento considerável do e-commerce nunca 
visto no Brasil. Pequenas, médias e grandes companhias perceberam que 
o desenvolvimento tecnológico não é apenas importante para a lucrativi-
dade, porém, crucial. O consumidor se tornou ávido pela aceleração do 
tempo de resposta e, com isso, ainda mais exigente. E esse é um caminho 
que não tem volta, já que como muitos dizem, foguete não tem ré. 

Os últimos dois anos podem ser considerados o acelerador do futuro. 
Convivemos, no período passado, com a tecnologia digital em uma esfera 
que era, até então, deixada de lado. O conceito de home office foi ampla-
mente intensificado e colocado em prática, as escolas se voltaram para 
o ensino à distância, a telemedicina proporcionou fácil acesso à saúde, 
inúmeros setores da economia pisaram fundo para não perderem opor-
tunidades. Foi um virar de chave em inúmeras esferas. 

Muitos especialistas defendem que tudo o que está no meio do 
caminho tende a desaparecer. Atualmente, as empresas negociam 
diretamente da fábrica com o consumidor final, pois isso gera um custo 
menor e uma maior velocidade. Portanto, um atendimento melhor para 
quem realmente traz lucratividade ao negócio. Com isso, o poder de 
indicação é muito grande. O consumidor não quer mais ter dúvidas 
ao comprar. Ele quer personalização no atendimento, produtos de 
qualidade e a certeza de que estará adquirindo o que ele realmente 
precisa. As empresas têm a obrigação de saber lidar com todas as 
exigências que permeiam os anseios de consumo. 

A pandemia trouxe para todos os setores da economia a aceleração do 
mundo exponencial. Infelizmente, sofremos com perdas humanas, mas o 
vírus também mostrou a todos que temos que usar a tecnologia com força 
total, em todos os âmbitos da vida e dos negócios. Hoje, definitivamente, 
vivemos em um mundo melhor que, até então, não estávamos enxergando. 

A melhor estratégia para o futuro é perceber a mudança e adap-
tar-se a ela com rapidez. As organizações vão à falência por fazerem 
a mesma coisa por muito tempo. Os maiores concorrentes, hoje, são 
as transições de mercado. A tendência para os próximos 20 anos é 
não termos uma nova geração e, sim, uma nova civilização, tecnolo-
gicamente superdesenvolvida. Precisamos entender que o futuro é o 
learning by doing, ou seja, fazendo e aprendendo.  

Claudio Zini é diretor-presidente da Pormade Portas

Ratinho Junior, governador do Paraná, na assinatura do 
decreto 10.137/2021, que fixa os novos valores do salário 

mínimo regional, retroativo a 1º de janeiro.

“O Paraná 
mantém o 

compromisso com 
os trabalhadores 
e garante, após 
intenso diálogo 

com representan-
tes de centrais 
sindicais e das 

entidades patro-
nais, o maior piso 

salarial do 
País”

 “Em um momento em que a economia é aba-
lada pela crise causada pela pandemia, manter 
o poder de compra para o trabalhador é 
bom para todo mundo e ajudar a movi-

mentar todos os setores do Estado”
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Cascavel - A Embrapa é uma 
das mais antigas parceiras do 
Show Rural Coopavel, um dos 
precursores entre os eventos 
de transferência de tecnolo-
gias para o campo do Brasil 
e do mundo. Em sua 34ª edi-
ção, a mostra de inovação e 
conhecimentos será de 7 a 11 
de fevereiro, em Cascavel, no 
Oeste do Paraná – km-577, da 
BR-277, na saída para Curitiba.

A Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária par-
ticipa ativamente do Show 
Rural e, a exemplo do que fez 
em edições anteriores, trará 
inúmeras novidades aos pro-
dutores rurais neste ano. Na 
presença de autoridades, a 
Embrapa fará o lançamento 
de duas cultivares de soja (BRS 
546 e BRS 559RR) e duas de fei-
jão (BRS FC310 e BRS FS311). 
Além disso, ela fará a apre-
sentação oficial de um curso 
de educação a distância com 
foco em estratégias de produ-
ção de materiais de plantio  
de mandioca.

Onze unidades da Embrapa 
estarão presentes no 34º Show 
Rural. São elas: Embrapa 
Arroz e Feijão, Embrapa Cerra-
dos, Embrapa Gado de Corte, 
Embrapa Mandioca e Fruticul-
tura, Embrapa Milho e Sorgo, 
Embrapa Pantanal, Embrapa 
Recursos Genéticos e Biotecno-
logia, Embrapa Clima Tempe-
rado, Embrapa Suínos e Aves, 
Embrapa Soja e Embrapa Trigo. 

OS LANÇAMENTOS
A BRS 546 é uma soja con-

vencional altamente produ-
tiva e que permite a semea-
dura antecipada, viabilizando 
sua inserção no sistema de 

A inovação sempre foi um 
dos pontos estratégicos do 
Show Rural Coopavel, que 
ganha ainda mais atenção 
com a realização de evento 
voltado ao universo das 
novas tecnologias. O Show 
Rural Digital vai reunir em um 
mesmo ambiente o melhor 
de criações que promovem 
transformações profundas 
no cotidiano das pessoas, das 
empresas e do agronegócio.

“De olho nisso, vamos ofe-
recer inúmeras experiências e 
eventos a quem visitar o nosso 
espaço”, diz José Rodrigues da 
Costa Neto, o coordenador do 

Show Rural Digital. A agenda 
de segunda-feira, 7 de feve-
reiro, terá a realização do 
Iguassu Valley Show e o lança-
mento do Plano Vertical Agro 
Cascavel. “São inúmeros par-
ceiros e empresas que estão 
ao nosso lado na realização 
de um evento que conecta o 
agro ao melhor da inovação”, 
afirma Neto.

Na terça-feira, as prin-
cipais atividades serão a 
Governança Retail, Capital 
Empreendedor, Momento 
Smart Farm e a realização do 
Fórum TI de Cooperativas. “O 
fórum trará diretores de uma 

área cada vez mais estratégica 
nas cooperativas. Teremos 
aqui, representantes de deze-
nas de cooperativas do Bra-
sil e do Paraguai”. Palestras 
com grandes nomes em seus 
segmentos no País, segundo 
Neto, vão criar uma atmosfera 
especial a essa programação.

O Show Rural Digital rea-
lizará também o Bootcamp, 
o Like a Farmer, o Pitch Capi-
tal Empreendedor e o Paraná 
Pitch Day, todos na quarta-
-feira. A essência desses even-
tos é aproximar diretores de 
empresas inovadoras de 
investidores ou de segmentos 

que possam vir a fazer parce-
rias com elas.

A quinta-feira, 10, reserva 
a seguinte programação: reu-
nião do SRI (Sistema Regio-
nal de Inovação) Iguassu 
Valley; Os Sharks no Agro, 
Hackathon, reunião com 
agentes de inovação, Farm 
Ta n k ,  p r é - l a n ç a m e n t o 
AgriHub Brasil (Mapa) e reu-
nião do Comitê Gestor Regio-
nal Agronegócios. Na sexta 
acontecerão o Indústria 4.0 
e experiência 5G. Outra das 
atrações será a experiência 
Metaverso, uma das primeiras 
do mundo com foco no agro. 

Show Rural Digital terá pitchs, fóruns e hackathon

Embrapa lança novas tecnologias 
durante no Show Rural Coopavel

ASSESSORIA

sucessão e/ou rotação com 
outras culturas. Já a BRS 
559RR é uma soja transgê-
nica RR, com tolerância ao 
glifosato, portanto, pode ser 
usada como refúgio em áreas 
de soja Intacta. Associada a 
essa característica, apresenta 
excelente potencial produtivo 
e estabilidade de produção 
no Paraná.

A cultivar BRS FC310 de fei-
jão tem grãos do tipo carioca, 
ciclo semiprecoce (75-84 dias), 
excelente arquitetura e resis-
tência moderada às bacte-
rioses importantes à cultura 
do feijoeiro. Por sua vez, a 
BRS FS311 é uma cultivar de 
feijoeiro-comum do grupo 
rajado com alto potencial 
produtivo e grãos graúdos. 
Apresenta ainda ciclo semi-
precoce, moderada resistên-
cia à antracnose e ao fusarium 
oxysporum e arquitetura ereta, 

que confere possibilidade de 
colheita mecânica direta.

BIOSSEGURIDADE
A Embrapa trará novida-

des também sobre biossegu-
rança para granjas de suínos. 
Elas vão ser apresentadas na 
vitrine tecnológica mantida 

pela empresa. Quem visi-
tar o estande dela também 
terá acesso a informações 
sobre milho, sorgo e fruti-
cultura. Atento às medidas 
sanitárias recomendadas 
pelas autoridades, o evento 
acontecerá em uma área de 
720 mil metros quadrados. 

“Praticamente a totalidade 
das atrações e atividades 
serão em espaços abertos e 
arejados”, diz o presidente 
da Coopavel, Dilvo Grolli. Os 
visitantes terão que usar más-
cara no parque, que terá inú-
meros pontos de distribuição 
de álcool em gel. 



03LOCALCASCAVEL, 2 DE FEVEREIRO DE 2022

‘Espera Segura’: Transitar intensifica 
orientação e vai ampliar sinalização

A equipe de educação e cidada-
nia da Transitar iniciou uma série de 
ações orientativas a motociclistas, 
condutores, pedestres e demais 
usuários por meio do Projeto de 
Direção Segura em áreas de espera 
para motos em Cascavel. O objetivo 
é estimular o uso correto da nova 
sinalização que vem sendo gradativa-
mente implantada em cruzamentos 
semaforizados que permitem este 
tipo de delimitação, ou seja, em que 
a via seja de mão única, apresente 
conflito de trânsito e baixa visibili-
dade na travessia.

A área de espera é delimitada por 
duas linhas de retenção, destinada 
exclusivamente à parada de moto-
cicletas, motonetas e ciclomotores 
no aguardo da abertura semafórica, 
imediatamente à frente da linha 
de retenção dos demais veículos. 
A “espera segura” foi apresentada 
em Cascavel pelo major Amarildo 
Ribeiro, então subcomandante do 
4º Grupamento de Bombeiros e 
coordenador do Cotrans, e pelos 
vereadores Sidnei Mazzuti e Pro-
fessor Nildo Santello, e implantada 
pela Transitar em comemoração 
ao Dia do Motociclista no dia 27 
de julho do ano passado, como 
um projeto-piloto no cruzamento 
da Rua Erechim com a Vicente 

SECOM

Machado, que ficou em análise pela 
equipe técnica até dezembro. 

Aprovada pela comunidade, a 
sinalização foi levada para mais 
cinco cruzamentos que contam com 
características de engenharia seme-
lhantes. Contudo, há muita incom-
preensão com a novidade. “Nesse 
período de observação dos agentes 
e conforme relatos dos usuários da 
via ao órgão de trânsito, ainda há 
muito que se melhorar em relação 
ao comportamento de todos que 
param nos semáforos com área 
de espera para motos, para que o 
objetivo seja alcançado, mas acredi-
tamos que, assim como aconteceu 
no cruzamento que recebeu a pri-
meira, também deverá ocorrer com 
os demais, a partir do aculturamento 
dos condutores”, explica a presi-
dente da Transitar, Simoni Soares.

O que se nota é que muitos 

veículos ainda não respeitam o recuo 
e avançam para a caixa delimitadora 
das motos e que muitos motociclis-
tas permanecem no corredor, dispu-
tando espaço com os veículos. As 
áreas de espera já foram implan-
tadas nos cruzamentos das ruas 
Erechim x Vicente Machado; São 
Paulo x Rua Pio XII; Rua Cuiabá x 
Marechal Cândido Rondon; Vitória 
x General Osório; Recife x Marechal 
Cândido Rondon e Minas Gerais  
x Rua Riachuelo. 

NOVAS ÁREAS 
Mais seis áreas estão progra-

madas para receber a sinalização: Rua 
Cuiabá x Salgado Filho; Rua Cuiabá 
x Rua Pio XII; Rua Minas Gerais x 
Souza Naves; Rua Minas Gerais x 
João Pessoa; Rua Minas Gerais x 
Antônio Alves Massaneiro; e Rua 
Minas Gerais x Rua Afonso Pena. 
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Huop: Atendimento humanizado é 
referência em fissuras labiopalatais

Em três anos, mais que dobrou 
o número de pacientes cadastra-
dos para atendimento no Ceapac 
(Centro de Atenção e Pesquisa em 
Anomalias Crânio Faciais) do Huop 
(Hospital Universitário do Oeste do 
Paraná), da Unioeste, em Cascavel. 
Em 2018, quando foi credenciado, 
eram 600 pacientes. Atualmente 
são 1,3 mil cadastrados, segundo 
Mariângela Monteiro de Melo Balta-
zar, coordenadora do Ceapac.  

Todo atendimento é feito pelo 
SUS e abrange cidades de cinco 
Regionais de Saúde. Inaugurado 
em 2013, o Ceapac recebe, em 
média, de seis a oito pacientes 
novos por semana, com idades 
bastante variadas entre recém-nas-
cidos e adultos. A unidade possui o 
atendimento de alta complexidade 
em fissuras labiopalatais, que é 
um desenvolvimento incompleto 
na região do lábio ou no palato 
(céu da boca). Essa má-formação 
acontece ainda no período gesta-
cional e geralmente é descoberto 
durante ele. O tratamento existe, 
mas é bastante longo e deve come-
çar assim que o bebê nascer.

“Recebemos crianças muito 
novinhas, de 4 dias por exemplo, 

UNIOESTE

para iniciar o tratamento, e ele deve 
permanecer até pelo menos os 21 
anos”, diz Mariângela. O tratamento 
é demorado, pois as fases de cresci-
mento devem ser obedecidas.

Alguns procedimentos não 
podem ser feitos com o osso ou o 
rosto crescendo. Tendo esse cui-
dado, cada procedimento é reali-
zado no tempo certo. “Vão sendo 
colocados materiais provisórios 
até chegar o momento da substi-
tuição definitiva, que é o implante”, 
explica a coordenadora.

Para chegar até o Ceapac, 
o paciente deve buscar alguma 

Unidade Básica de Saúde, os pro-
fissionais identificam os casos de 
fissuras, se são tardios ou casos 
de pacientes que já são operados 
em outras unidades, e fazem o 
agendamento para o Ceapac.

O Ceapac surgiu como uma 
forma de melhorar e facilitar o des-
locamento dos pacientes, pois os 
fissurados de todo o Paraná busca-
vam atendimento apenas em Bauru 
(SP) ou em Curitiba, onde possui 
centro especializado. Com o Cea-
pac no Huop, o Paraná conta com 
um centro em cada extremo, um no 
Leste e outro no Oeste.
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Copel apresenta pacote de R$ 1,6 bi 
de investimentos durante Show Rural

A Copel estará presente na 34ª 
edição do Show Rural Coopavel, 
que acontece de 7 a 11 de feve-
reiro, no parque localizado às mar-
gens da BR-277, em Cascavel, no 
Oeste. Em seu estande, a conces-
sionária terá informações sobre os 
programas que estão sendo exe-
cutados como parte do pacote de 
R$ 1,634 bilhão em investimentos 
previstos para o ano de 2022.

Mais de um quarto desse valor 
será aplicado na construção de 
novas subestações e linhas de 
distribuição que vão tornar o sis-
tema elétrico do Paraná mais 
robusto. O investimento previsto 
em 19 subestações soma R$ 437 
milhões, sendo quatro na região 
Noroeste, quatro na região Oeste, 
três na região Sudoeste, quatro no 
Centro-Sul, duas na região Norte 
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e duas na região Leste. Das 19, 
13 devem ser entregues ainda em 
2022, três no ano que vem e três 
em 2024. Esses empreendimentos 
vão beneficiar municípios de todas 
as regiões do Estado.

Também faz parte desse pacote 
o Rede Elétrica Inteligente, maior 

programa de modernização da ges-
tão e da distribuição de energia elé-
trica no Estado em execução no País. 
Os medidores atuais estão sendo 
substituídos por medidores digitais 
que se comunicam diretamente com 
o Centro Integrado de Operação da 
Distribuição, permitindo o controle 
de toda a cadeia, desde a subesta-
ção até o consumidor final. Já foram 
instalados mais de 200 mil medido-
res nas cerca de 60 cidades em que 
o programa está em andamento.

O Paraná Trifásico está moderni-
zando 25 mil quilômetros de redes 
de distribuição rural, substituindo 
a tecnologia monofásica existente 
atualmente. O programa fechou 
2021 com 25% do total de redes 
trifásicas previstas construídas: 
mais de 6 mil quilômetros em 246 
cidades de todas as regiões.
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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
A Lua em Peixes já realça todos os pontos fortes do seu signo, mas 
quando ela se junta a Júpiter, que também está na Casa 1, aí não 
tem pra ninguém! A sua confiança, otimismo e sorte vão nas alturas. 
É possível até que consiga realizar alguns sonhos sem nem fazer 
muito esforço. No trabalho, será mais fácil mostrar o que quer e o 
que sabe fazer.

Os astros devem aumentar a sua preocupação com dinheiro, segu-
rança e conforto material. Isso te dá um gás e tanto para mergulhar 
no trabalho e investir em tudo que possa trazer mais estabilidade para 
sua vida. Marte na Casa 2 indica que vai querer segurança também no 
amor, e não vai querer nenhuma aventura. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
A principal indicação do céu para você hoje é investir nas parcerias. 
A Lua na Casa das Alianças garante ótimas vibrações para se unir 
aos colegas e trabalhar em equipe pelos objetivos em comum, e você 
também pode se dar muito bem em uma sociedade.

 A Lua entra na Casa 6 do seu Horóscopo e te incentiva a encarar o 
trabalho com mais disciplina e responsabilidade, aproveite o estímulo 
para colocar as tarefas em dia e desenrolar aqueles assuntos mais 
emperrados. Pode ser um dia intenso, mas você vai curtir muito a 
sensação de dever cumprido no fim do expediente.

Lua e Júpiter se encontram no seu paraíso astral e anunciam uma 
fase de muita sorte para você. Se depender dos astros, até as tarefas 
mais chatas ou difíceis vão parecer fáceis e prazerosas agora. Além 
de contar com a sorte, você também terá muita criatividade e pode 
encontrar soluções incríveis para facilitar o trabalho.

Câncer 21/06 a 21/07
A Lua inspira sua curiosidade e vontade de aprender. Isso pode ser 
muito bom para você no trabalho, pois vai se interessar não apenas 
pelas suas tarefas, mas por tudo que acontecer ao seu redor. Nas 
paqueras, você vai querer alguém com quem tenha bastante afinidade 
e, se encontrar, há boas chances de iniciar um namoro.

Gêmeos 21/05 a 20/06
A Lua chega ao ponto mais alto do seu Horóscopo e desperta em você 
um desejo ainda maior de brilhar e conquistar o seu lugar ao sol. Bom 
momento para mostrar o seu potencial no trabalho e mostrar aos chefes 
o quanto pode crescer no que faz.

Touro 21/04 a 20/05
O céu estimula as associações e você deve buscar o apoio de amigos 
e colegas para colocar as suas ideias em prática. Ainda, pode fazer 
ótimas parcerias com pessoas que tenham projetos, valores e objetivos 
parecidos com os seus.

A visita da Lua e Júpiter na sua Casa 3 deve aumentar muito a sua 
habilidade de comunicação, e você terá muita facilidade para negociar 
e convencer as pessoas, o que deve ser muito útil em todos os setores. 
No amor, seu coração vai pedir segurança. Mesmo assim, uma paixão 
proibida pode surgir e tudo indica que será irresistível.

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.

Mudanças e imprevistos devem agitar a sua quarta-feira e podem 
mexer com o seu humor. Procure encarar os acontecimentos com 
serenidade, adaptando-se a cada momento ou situação. Como diz o 
ditado, o melhor a se fazer é dançar conforme a música. Se você está 
livre, olhe bem ao seu redor, pois a paixão pode estar bem ao seu lado. 

Marte na Casa 10 garante determinação e coragem em dobro para que 
corra atrás do que quer e batalhe por mais reconhecimento no trabalho. 
Mas você deve fazer isso sozinha (o), sem esperar o apoio dos outros. 
Na vida a dois, reforce a confiança e não esconda o que sente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 63

HÃOC
TOMJOBIMU

MUMIAOPERAR
TIRÇRES
ULTRAMARINO

PAIROLADAS
AMAPACID

IRCMAOME
ENSEADANAE

ESSSILEX
TIJUCAONT
PROPRIEDADE

AROPSRN
NSOTIMAS

RATOIOBÃ
MELODRAMATICO

Sem
cultura;

ignorante

Realizar
uma inter-

venção
cirúrgica

Ferra-
menta do
afiador

de facas 

Vitamina
chamada
calciferol

Estado bra-
sileiro fron-
teiriço ao
Suriname

Robson
Caetano,

atleta
brasileiro 

Peixe or-
namental

(bras.)

"(?) of
Time", 
hit de

Beyoncé
Periódico 
impulsio-
nado por 

Gutemberg

Afeição
para com
outrem

Braço, 
em inglês

Abreviatu-
ra latina
posposta
em cartas 

Clube de
futebol

potiguar

Muito
boas

Satélite
vulcânico
de Júpiter

(Astr.)

Aditivo 
do sal

caseiro
(símbolo)

Direito de
(?): garan-
tia consti-
tucional

brasileira

Magoa

O "J"
grego

Pequena
baía

Bairro
carioca

101, em romanos 

Giradas
Aquilo 
que se

presume

Sermão sobre tre-
chos do Evangelho

Parceiro
de Vinicius

(Mús.)

Feijão com farinha en-
feitado com ovos cozi-
dos (Cul.)

Progenitor

Conselho
(?), órgão
criado por
D. João VI

Cadáver 
embalsa-

mado

A voz do
pardal
Cabeça 
de gado

O ferro
magnético
Tony Ra-
mos, ator 

O gênero
teatral que
envolve e-
moções e-
xageradas

Armação
de óculos Animal

como Stuart Little
(Cin.)

Vogal do
jogo da
velha

Serpente de 85% dos
acidentes
ofídicos
no Brasil

Atividades acadêmi-
cas de universidades,
atendem demandas

da sociedade 
Austral

Centro dos 
anfiteatros
romanos

Recebeu o
 Corão do
Arcanjo
Gabriel

Conjunção que intro-
duz uma oposição ao

que já foi dito

Quartzo muito duro
usado na Idade da
Pedra Verdura 
de sopas (Cul.)

2/mó. 3/arm — end. 4/iota — rato. 6/tijuca. 7/homilia.
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BANCO 34

AEAC
P

AULISTAS
ARREMESSO

AOSCOD
DPPAUSA

BOEM
IALD

CRUSTACEO
DTAREFA

PEDICA
RA

GCA
COMC

PRE
DOMINIO

AQARLV
IMUNDICIE

AEASSAR

Máquina 
de trabalho

do jardi-
neiro

Programa 
do SBT com
Christina

Rocha (TV)

Bebida
gasosa 

de sabor
limão

Relativos
ao Estado

de São
Paulo

Animal
como a

Margarida
(HQ)

Vida no-
turna entre

bares e
cantorias

Trabalho
a ser exe-

cutado

A banda que
toca músi-
cas de ou-
tra (ingl.)

Manoel
Carlos,

novelista
brasileiro

Supre-
macia

Ao (?)
livre: a céu

aberto

Conso-
antes de
"casa"

Cozer 
(o bolo) 

Atiro para
longe 

A + os
(Gram.)

Animal como
o camarão
500, em
romanos

Sujeira
excessiva
Hiato de
"paetê"

Solicitei
Letra do
remédio
genérico

Fragmento
de vidro
Convés
(Mar.)

Iran Malfi-
tano, ator 

Sílaba de
"leste"

Esotérico

Interrup-
ção tem-
porária

Lado da
moeda
Demão 

(de tinta)

Nascido no Velho
Continente

Ligada
(a luz)

Fenômeno 
multicolorido

Ferida 
no estô-
mago

550, em
romanos
Vogais

de "soar"

4/pedi — soda. 5/cover — deque. 6/boêmia. 7/místico.
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O Cascavel é o vice-líder do 
Campeonato Paranaense com 7 
pontos (duas vitórias e um empate) 
e quer se manter nas primeiras 
colocações rumo à segunda fase. 
Mas para isso, a Serpente tem 
duelos decisivos para mostrar o 
potencial da equipe, como é o con-
fronto desta noite, às 19h. O time 
aurinegro viajou até Ponta Grossa 
para enfrentar o Operário, que está 
em 3º lugar, com 6 pontos. O Fan-
tasma, assim como a Serpente, 
é um dos favoritos na briga pelo 
título do Estadual. 

Esta será a primeira partida em 
que os comandados do técnico 
Tcheco vão sentir a pressão da 
torcida adversária, considerando 
que o confronto contra o Cianorte, 
na rodada passada, ocorreu em 
Maringá e poucos torcedores 
do Leão estiveram presentes no 
empate em 0 a 0.

O treinador da Serpente exal-
tou a entrega do elenco e garantiu 
que o time ainda vai evoluir ao 
longo do campeonato. “As coisas 
estão se encaixando aos poucos, 
o cognitivo e o espírito competi-
tivo deles são muito bons. Isso 
ajuda para que a gente possa for-
malizar melhor a cada jogo que 
vamos ter pela frente”, comen-
tou o treinador. Dependendo dos 
resultados, o Cascavel pode reas-
sumir a liderança do campeonato. 
Em caso de tropeço, o time pode 
descer algumas posições. 

Depois da partida desta noite, 
a Serpente Aurinegra volta a jogar 
no domingo (6), quando recebe o 
Londrina às 19h, no Estádio Olím-
pico Regional. 

INVENCIBILIDADE
Para a par tida desta noite 

Contra o Fantasma, Serpente
briga para se manter na ponta 

DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

contra o Operário, o Cascavel 
defende uma invencibilidade de 21 
jogos sem saber o que é perder 
pelo Campeonato Paranaense. A 
última derrota aconteceu no dia 26 
de julho de 2020, para o Athletico 
Parananese, na fase semifinal. 

A solidez defensiva é um dos 
pontos fortes da equipe desde a 
chegada do técnico Tcheco. 

Em três rodadas, a Serpente 
Aurinegra foi vazada apenas uma 
vez. Um desempenho que já vem 
desde o ano passado quando a 
equipe sofreu apenas 15 gols em 
17 jogos, menos de 1 por partida. 

A diretoria do Cascavel manteve 
os zagueiros William, Lucas Oliveira 
e Diego Giaretta e reforçou o setor 
com a chegada de Jamerson, de 
27 anos, ex-Juazeirense. O técnico 
Tcheco ainda tem usado o poliva-
lente paraguaio Echeverría, volante 
de origem, mas que tem atuado na 
zaga e na lateral direita neste início 
de Paranaense. 

Jamerson fez a estreia como 
titular no último jogo contra o Cia-
norte. Ele agradeceu a confiança 
de Tcheco e enalteceu o apoio dos 
colegas de defesa. “São jogado-
res experientes e me ajudaram 
bastante, junto com o goleiro Dou-
glas. Estamos evoluindo cada vez 
mais para chegar lá na frente com 
pontos necessários para avançar 
à próxima fase”, disse o zagueiro.

12º REFORÇO
O Cascavel apresentou na sex-

ta-feira passada o seu 12º reforço 
para a temporada. O lateral-es-
querdo Eduardo, de 21 anos, que 
estava no Santa Cruz, é o terceiro 
jogador da posição do elenco, ao 
lado de Willian Simões, e Car-
linhos, jogador revelado pelo 

Cascavel que está no depar ta-
mento médico se recuperando de 
uma lesão no joelho. 

Eduardo comentou sobre a 
sua carreira e disse estar alegre 
com a vinda para o Cascavel. “Eu 
joguei nas categorias de base do 
Guarulhos, do Internacional e 
depois no Santa Cruz, onde fui 
integrado ao elenco profissio-
nal. Joguei uma temporada lá 
em Recife e agora estou muito 
feliz de estar aqui no Casca-
vel”, declarou o novo contratado.

Eduardo chegou a jogar como 
ponta no time pernambucano e 
diz que tem como principal arma 
a ofensividade. “Eu sou lateral de 
origem na base, mas eu já joguei 
como ponta esquerda e direita. 
Mas por ser lateral desde a base, 
também tenho responsabilidade na 
marcação”, analisa Eduardo.

O jogador também agradeceu a 
recepção do grupo e disse estar 
impressionado com a estrutura 
do Cascavel. “A cidade é muito 
boa e o clube tem uma exce-
lente estrutura. Realmente nos 
dá todo o supor te para traba-
lhar”, diz o jogador. 
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E S C O L H A

COOPERAR
#vemjuntojogar

Com confiança, invista na ousadia
e dê crédito à superação.

DRIBLE.

C R E S O L . C O M . B R Assista o
Manifesto aqui:
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